मभया बाइंदय भशानगयऩामरका

भा. स्थामी वमभती वबा दद. ०९/०७/२०२०
मभया बाइंदय भशानगयऩामरकेची भा. स्थामी वमभती वबा गुरुलाय दद. ०९/०७/२०२० योजी वबा वुचना

क्र. ०४ दद. ०८/०७/२०२० योजीच्मा वलऴमऩत्रिकेलयीर वलऴमाॊलय वलचाय वलननभम कयण्मावाठी मभया बाइंदय

भशानगयऩामरका, स्ल. इॊददया गाॊधी बलन, भुख्म कामाारम, दव
ु या भजरा, रार फशाद्दुय ळास्िी वबागश
ु ायी
ृ ात दऩ
१२.३० ला. वबा आमोजजत कयण्माॊत आरी शोती.

वदय वबेच्मा अध्मषस्थानी भा. वऩठावीन अधधकायी श्री. अळोक नतलायी शे उऩजस्थत शोते. वदय वबेव

खारीर वदस्म उऩजस्थत शोते.
उऩजस्थत वदस्म –

१. श्री. अळोक वुमद
ा े ल नतलायी

वबाऩती

३. श्री. गेशरोत शवभख
ु भोशनरार

वदस्म

२. श्री. ऩाटीर धल
ृ ककळोय भन्वायाभ
४. श्री. श्रीप्रकाळ जजरेदाय मवॊश
५. श्री. याकेळ यनतळचॊद्र ळाश

६. श्रीभ. अननता जमलॊत ऩाटीर
७. श्रीभ. स्नेशा ळैरेळ ऩाॊडे

८. श्रीभ. वुयेखा प्रकाळ वोनाय
९. श्रीभ. लैळारी गजेंद्र यकली
१०. श्री. ददनेळ तेजयाज जैन

११. श्री. एरामव दमु भॊग फाॊड्मा
१२. श्री. कभरेळ मळलॊत बोईय

१३. श्री. अननर ददलाकय वालॊत
१४. श्रीभ. धगता शयीळ ऩयदे ळी

वदस्म
वदस्म
वदस्म

वदस्मा
वदस्मा
वदस्मा
वदस्मा
वदस्म
वदस्म
वदस्म
वदस्म

वदस्मा

गैयशजय वदस्म –
१. श्रीभ. ननरा फनााड वोन्व

वदस्मा

२. श्री. वॊजम अनॊत थेयाडे

वदस्म

भा. वबाऩती :-

वलांचे वबेवाठी स्लागत. वधचलाॊनी वबेच्मा काभकाजारा वुरुलात कयाली.

नगयवधचल :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेची भा. वलळेऴ स्थामी वमभती वबा गुरुलाय दद. ०९/०७/२०२० योजी दऩ
ु ायी

१२.३० लाजता मभया बाईंदय भशानगयऩामरका, स्ल. इॊददया गाॊधी बलन, भख्
ु म कामाारम , दव
ु या भजरा,

रारफशादयु ळास्िी वबागश
ृ ात स्थामी वमभती वबा वुचना क्र. ०४ भधीर प्रकयणाॊलय वलचाय वलननभम
कयण्मावाठी आमोजजत कयण्माॊत मेत आशे.
अननर वालॊत :-

आजची वबा आशे त्माच्मात कोयोना वलऴ मी भशत्लाचे वलऴम आशे त . 2-4 भुद्दे जे आज ळशयाभध्मे

बमानक ऩरयजस्थती झारी आशे
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.

याभनगयभध्मे वभध्
ृ दी पुर झारे आशे . टें बाभध्मे जागा नाशी . दोन ददलवाऩू ली ऩॉझझदटव्श ऩेळॊटरा घयी

ठे लत शोते . ऩॉझझदटव्श ऩेळॊट के जो पॅभेरी भें फय शै उनको उठाके कॉयॊ टाईन भें यख यशे शै | उधय त्रफरकुर
जगश नशी शै | शाऊव ककऩीॊग का ठे केदाय उधय आदभी नशी बेज यशा शै

| इवके फाये भें ॲडीळनर

कमभळनय जानकायी दे | त्मानॊतय भा. आमक
ु ताॊनी आदे ळ काढरा शोता ळशयातीर जे 13 शॉटे ल्व भाका केरे
शोते त्मा शॉटे ल्वभध्मे

आम्शी पॅवेमरटी ऩूयलू तो आदे ळ ऩब्रीकभध्मे , वोळर मभडीमालय गेरा . जमाॊना

ळकम आशे त्माॊनी त्मा शॉटे रभध्मे

कॉयॊ टाइन व्शाले . रोक खळ
ू झारे त्माच्माभध्मे ननणाम घेतेलेऱी काशी

दरु
ु स्तीची आलश्मकता शोती म्शणजे ये ट जास्त शोते तो आऩण कभी करु ळकरो . वफवाईडव करु ळकरो
अवतो ऩण एक चाॊगरी पॅमवमरटी ह्मा ळशयाभध्मे त्मा अनुऴॊगाने ळशयाभध्मे मभऱारी अवती

. दव
ु ऱ्माच

ददलळी काशी 7-8 शॉटे रचे भारक आमक
ु ताॊना ऩि दे तात की कार जी मभटीॊग झारी आझण आभचे ठयरे

आशे ती वुवलधा आम्शी ऩुयलू ळकत नाशी . शा अधधकाय त्माॊना कोणी ददरा . त्माच्मातरे 8 शॉटे र फनघतरे
तय वला इमरगर शॉटे र आशे त . ह्माऩूली त्माच्मालय कायलाई झारेरी आशे . आज आमुकताॊना अधधकाय
आशे . आज शॉटे रभध्मे 80 टकके फेड तम्
ु शी ताब्मात घेतरे तवे शॉटे र वध्
ु दा टे क ओव्शय करु ळकता
त्माॊनी एलढी दशॊभत कळी झारी . ळशयाभध्मे धॊदा कयामचा ळशयाभध्मे डडव ॲडव्शा

.

न्टे ज, ॲडव्शान्टे ज

घ्मामचा ऩामरकेचा अननेवेवयी उऩमोग करुन घ्मामचा जमालेऱी ह्मा ळशयातीर रोकाॊलय लेऱ मेते त्मालेऱी

शात झटकामचे त्माॊच्मालय वुध्दा कायलाई झारी ऩादशजे आझण ते शॉटे र ऩामरकेने टे क ओव्शय केरे ऩादशजे.
ह्मा ळशयातीर रोकाॊना ती वुवलधा ददरी ऩादशजे

. जय ये ट जास्त अवतीर तय ते ये ट कभी करुन

वफमवडाईज करुन ककॊला त्मा दठकाणी शॉटे र ताब्मात घेऊन ऩामरकेने त्मादठकाणी इन्रास्रकचय ददरे

ऩादशजे. आज आऩण कॉयॊ टाइन वेररा आऊटवोमवंग कयतो , याभनगयरा आऊटवोमवंग कयतो, त्माचप्रभाणे
शॉटे रभध्मे आऊटवोमवंग करुन रोकाॊना ती वुवलधा प्रोव्शाईड केरी ऩादशजे.
श्रीप्रकाळ मवॊग :-

वबाऩती वाशे फ भुझ एक पोन आमा भॊगरलाय को एक पॅभेरी ऩॉझझदटव्श आमा| उन्शोंने फॊदयलाडी

भें रयऩोटा ननकारा | आज तक नगयऩामरका को ऩता नशी की कमा कयना शै | उनका पोन चारू शै उनको
कमा जलाफ द|ू

भा. अनतरयकत आमुकत :-

भेये ऩाव डडटे ल्व बेज ददजीए, उनकी मरस्ट भॊगा दो| आगे की प्रोमवजय कयला रेते शै|

श्रीप्रकाळ मवॊग :-

मश भॊगरलाय का वलऴम शै | अननर वालॊतजी फोर यशे शै ऐवे कई वलऴम शै अबी पोन चारू शै तो

कमा शै कमा नशी?

भा. अनतरयकत आमुकत :डडटे ल्व भॊगा रो|

श्रीप्रकाळ मवॊग :-

लो तो भॊगा रुॊगा फोर यशे शै उवऩे जलाफ ददजीए|

अननर वालॊत :-

वबाऩती भशोदम आऩ आदे ळ ददजीए इव शॉटे ल्व ऩे वख्त कायलाई कयके उधय पॅवेमरटी चारू

कये | ळशय के मरए फशुत जरुयी शै नशी तो कमा शोता शै जो ॲपोडा कय यशे शै उनको बी शभ रोग
कॉयॊ टाइन भें डार यशे शै तो जो गरयफ रोग शै उनको कॉयॊ टाइन भें जगश नशी मभर यशी शै | अगय रोग
अऩने भजी वे जाना चाशते शै तो जाने दो उधय कॉयॊ टाइन शोने दो | भशाऩामरका कमा आदे ळ शै शभको बी

भारभ
ू नशी शै | पॅभेरी कॉयॊ टाइन कय यशे शै , ऩॉझझदटव्श को कॉयॊ टाइन कय यशे शै , त्रफल्डीॊग रॉकडाऊन कय
यशे शो, वलॊग रॉकडाऊन कय यशे शै , फ्रोअय रॉकडाऊन कय यशे शै | शभेळा अरग अरग आदे ळ ननकारते
¨ÉÉ. ºlÉÉªÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ºÉ¦ÉÉ Ênù. 09.07.2020

{ÉÉxÉ Gò. 2

शै | शभाये म्मजु न्वऩारटी के डी .एभ.वी. डॉ. वॊबाजी ऩानऩट्टे उनका ऩॉझझदटव्श रयऩोटा आमा शै | करके ऩेऩय

भें ऩढा इश्लयचयणी प्राथाना कयतो ते रलकयात रलकय फये शोतीर . तयी वुध्दा ऩालवाळ्माचे ददल व आशे त.
नारेवपाईचा भशत्लाचा चाजा त्माॊच्माजलऱ शोता . त्मादठकाणी जफाफदाय अधधकायी नेभण गयजेचे आशे .
वबाऩती भशोदम रास्ट मभटीॊग भें फात शो गई थी ककधय बी ऩानी बयता शै ककधय भोटय नशी रगता शै

भुझे आऩ फताओ | भैंने आऩवे फात ककमा था वाडेतीन चाय पुट ऩानी ळाॊतीनगय , मळतर नगय भें तबी
शभ आऩके आदे ळ भें चऩ
ू फैठे थे | शभने तफ बी फोरा था मश ठे केदाय काभ नशी कय ऩाएगा

| ऩशरी

फायीळ भें ऩानी रोगो के घय भें घूवा था औय भोटय का दठकाना नशी था| एव.आम. फात ककमा तो फोरते
शै भीटयलारा नशी शै | उनको कमभळनय वाशफ का ठे का वाईन नशी शुआ | जजधय भोटय रगानी शै उधय शी
शभ नशी रगाऐॊगे | नई जगश ऩे नशी रगाऐॊगे | मश कमा फात शुई | वाशफ आऩ वत्ता ऩष भें शै आऩ
वबाऩती शै प्रळावन के उऩय आऩका कॊरोर शोना चादशए|
भा. वबाऩती :-

वालॊत वाशफ आऩ जो भोटय रगाने की फात कयते शै जान फझ
ु के नशी अनजाने भें मभस्टे क शुई
शोगी की भैंने आऩको पोन नशी ककमा शोगा औय मभयायोड के जो नगयवेलक शै जजनको भोटय रगनेलारी
शै जो -जो भुझे रेटय ददए थे उनको भैंने फायीळ के ददन शी पोन ककमा था की

, आऩको जजधय जजधय

भोटय रगाना शै ठे केदाय का नॊफय रो पोन कयो औय उनको डामये कट फोरो की इधय भोटय रगाना शै
आऩको ऑडाय मभरा की नशी मभरा ऩशरे भैंने ऩानऩट्टे वाशफ को पोन ककमा
नायामण मवॊग को फोर ददमा शै लो वफ जगश ऩे भोटय रगाऐॊगे

|

, ऩानऩट्टे वाशफ फोरे भैंने

| उव ददन भें ऩयू ी यात घभ
ू ा शूॉ | भैं
वभजता शूॉ की भैंने आऩको पोन नशी ककमा रेककन याजू बाई , अननता ऩाटीरको, ऩयदे ळी भॅडभ, भम्भी
को, ददनेळजी औय उऩभशाऩौय को पोन ककमा था | फेरानी भॅडभ, अयोया भॅडभ को पोन ककमा था औय
आऩको अबी फोरता शूॉ फायीळ के मरए आऩ भझ
ु े 24 घॊटे पोन ककजीए| अगय ठे केदाय नशी कय यशे शै तो
फायीळ के मरए भैं स्ऩेळर आऩको भोटय रगाकय दॊ ग
ू ा मश भेया लादा शै|
अननर वालॊत :-

वबाऩती भशोदम वफ आऩको कयना शै तो कयोडो का ठे का कमों ददमा शै | ऩामरका के ऑकपवय

कमा कय यशे शै | जमुननअय इॊजजननअय, एव.आम कमा कय यशे शै | उनको भारूभ नशी की कैवे काभ कयने
का|

भा. वबाऩती :-

कोयोना के लजश वे शय अधधकायी ऩये ळान शो गमा शै | बागादौडी वुफश वे यात तक चारू शै | कबी

कमभळनय अधधकायी घय ऩे गए उनको फूरा रेते शै| घय ऩे गए अधधकायी यात को 10 फजे आए शुए शै| भैं
बी आमा शूॉ अबी थोडी ऩये ळानी शै औय कुछ जो ऩुयाने अधधकायी शै अनतरयकत को फोर यशा शूॉ भैंने ऩि
बी ददमा शै | आज कमभळनय को ऩि ददमा शै , कुछ डडऩाटा भेंट के कुछ अधधकायी एैवे शै जजनको कुछ नशी

ऩडी शै जैवे कोयोना भें डॉ . चकोय वाशे फ मशाॉ के कॉयॊ टाइन वेर के इन्चाजा शै | भैं ऩयवो 9.30 फजे खद
ू

गमा औय भैंने आज वुफश वाशफ को पोन ककमा कर भैंने मभटीॊग बी रगाई ऩानी की मळकामत शै , खाने
की मळकामत शै , उनको ववु लधा नशी मभर ऩा यशी शै उवके मरए कर मभटीॊग रगामा शै | औय कमभळनय
को आज ऩि ददमा मश वफ धचज का वलऴम का वलळेऴ ध्मान दॉ ग
ू ा

| इवका आऩ वलयोध ना कये औय

वालॊत वाशफ भुझे काभ कयने भें ऩशरे वे ळौक शै औय आभ ऩजब्रक फोरें गे तफ यात के ककतने बी फजे

भैं ऩूये ळशय भें जफ तक वबाऩती भेया पजा शै भैं ठे केदाय वे ऩयू ा कयाऊ कैवे ऩुया कयना लो भेया काभ शै|
कभरेळ बोईय :-

नारे वपाईचा कॉन्रॅ कटय कोण आशे .
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भा. वबाऩती :-

नायामण मवॊग ठे केदाय शै|

कभरेळ बोईय :-

अफ लो कशाॉ ऩय शै |

भा. वबाऩती :-

लो कबी गाल भें शै|

कभरेळ बोईय :-

नायामण मवॊग गाल भें शै औय इधय काभ चर यशा शै | शभाये लॉडा जॊगरे भें रगा शै | ऩुया जॊगर

का ऩानी ऩयू ा मभया बाईंदय ळशय भें बय जाता शै | लशाॉ ऩे नारेवपाई शुई नशी | लशाॉ ऩय शय वार ऩानी
बयता शै | इवके मरए भैंने रेटय ददमा शै | अबी फायीळ ळुरु नशी शुई , अबी वे उधय रोगो के घय भें 3-3
पुट ऩानी बया शै|
भा. वबाऩती :-

आऩ जजव जगश ऩे शै , शभ जजव जगश ऩे शै , थोडीवी फात फोरकय रोग वभझ जाते शै | शभको

कमा तकरीप शै उवके मरए भैंने आऩको

3-3 पोन ककमा पोन कयने के फाद भैंने इतना फोरा की

ऩानऩट्टे वाशे फ थाना वे ननकर गए अनतरयकत वाशफ आकय खडे शै भैं उधय जव्शजीट कयता श|ू ॉ
कभरेळ बोईय :चाय फाय ॲप्रीकेळन ककमा|

भा. वबाऩती :-

बोईय वाशे फ भी तुम्शारा ककती लेऱा पोन केरा वाॊगा.

कभरेळ बोईय :-

तुम्शी वाईटलय आरे का भरा पकत पोन केरा?

भा. वबाऩती :-

वाईटलय मामरा भी तुम्शारा पोन केरा.

कभरेळ बोईय :-

भी वाईटलय मेऊन थाॊफरो शोतो.

भा. वबाऩती :-

त्मा ददलळी इ भाजन्वीवाठी गडफड झारी त्माच्मानॊतय भी तुम्शारा पोन केरा की अनतरयकत

वाशे फाॊना भी इथे थाॊफलरे आशे . तुम्शी फोररे ह्माचे काभ नाशी . वगळ्माॊचे इन्चाजा अनतरयकत वाशे फ

आशे त. त्माॊना फोरलरे ऩानऩट्टे वाशे फ ननघारे शोते भी तुम्शारा टाईभ ददरे . त्मानॊतय तुम्शी भरा वलचाय
करुन वाॊधगतरे की भी कुठे तयी फाशे य आशे. नॊतय पोन केरे तभ
ु च्मा याजू बोईय वाशे फाॊना फोरलरे.
कभरेळ बोईय :-

भरा 9 चे टाईभ ददरे शोते. प्रत्मेकाची काभ अवतात ना.

भा. वबाऩती :-

थोडे आऩण ॲडजस्ट कयामचे. त्माच्मानॊतय भी तुम्शारा 3-3 पोन केरे.

कभरेळ बोईय :-

ठीक आशे भी नव्शतो तय दव
ु ये नगयवेलक शोते . त्माॊना घेऊन ऩाशणी कयामरा ऩादशजे शोती . भी

तुम्शारा रोकेळन फोररो शोतो.
भा. वबाऩती :-

आज ऩाऊव चारू झारा आज वॊध्माकाऱी आऩण जाऊ.
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कभरेळ बोईय :-

ठीक आशे.

भा. वबाऩती :-

ऩाॊडे भॅडभ भी तम्
ु शारा त्मा ददलळी वाॊधगतरे शोते भरा पोन करुन फोरलन
ू रेटय द्मा.

स्नेशा ऩाॊडे :-

भाझ्माकडे 1-2 त्रफल्डीॊग डीऩ आशे. भाझ्माकडे एलढा प्रॉब्रेभ नाशी. 1-2 त्रफल्डीॊगरा ऩॊऩ रागते.

भा. वबाऩती :-

आज स्टॅ जन्डॊग कमभटी डडकरेमय कयतो की ऩाणी कुठे जभा शोते . त्मावाठी अनतरयकत आमुकत ल

स्थाननक नगयवेलक जव्शजीट करु.
अननर वालॊत :-

वाशे फ जव्शजीट झारी आशे . त्माॊच्माजलऱ ये कॉडा आशे . लेगऱा वलऴम घेऊ त्माची एक आढाला फैठक

घ्मा. कॉयॊ टाइन फद्दर भी जे प्रश्न उऩजस्थत केरे त्माचे भागादळान कया म्शणजे

तभ
ु ची नककी ऩॉमरवी

काम आशे . तुम्शी जे पॅभेरी भें फयना घेऊन जाता त्माचे ककती ददलवानॊतय स्लॅफ टे स्टीॊग व्शामरा ऩादशजे ते
वाॊगा आझण अजून कुठे व्मलस्था कयणाय? शॉटे र वलऴमी काम ननणाम घेणाय ते आम्शारा वाॊगा.
भा. वबाऩती :-

भाझे वदस्म जे फोरतात त्माॊचा भी वन्भान कयतो . मभया बाईंदयभध्मे कोयोनाभुऱे एलढी गडफड

चारू आशे . आम्शी रोक कवे फदााळ कयतो . त्माददलळी भी 9.30 लाजता भठ
ु े वाशे फाॊना पोन केरा खारी

त्मा ऩेळॊटरा फोरलरे . तो ऩेळॊट यडामरा रागरा की भरा 3 लाजता आणरे . तुम्शी पोन केल्मालय भरा

6.30 लाजता आतभध्मे टाकरे . अजून ऩाणी ददरे नाशी. भी 10 फॉटर ऩाणी आझण त्रफस्कीट घेतरे आझण

भी स्लत: जाऊन दे ऊन आरो आझण नतकडच्मा अधधकाऱ्माॊना भठ
ु े वाशे फाॊना पोन रालन
ू ददरा. नतकडचे जे

व्मलस्थाऩक शोते ते काम फोररे भी त्माॊना वाॊधगतरे त्माॊना नाशी ददरे तय भी काम करु , अधधकाऱ्मारा
भी कभीत कभी 5 पोन केरे शोते . भरा याग आरा म्शणन
ू भी यािी वाशे फाॊना पोन केरा तयी मभ

या

बाईंदयचे जे अधधकायी आशे त त्माॊच्मा काशी रषात नाशी . भी कमभळनय आझण तुम्शारा ननलेदन कयतो

आज भी अधधकाऱ्माॊना आझण कमभळनयरा ऩि ददरे आशे . त्माॊच्मालय वलळेऴ रष ठे ला, आऩल्मालय दे ळालय
एलढे भोठे वॊकट आरे आशे . दे ळाचे नॊतय फघू ऩदशरे आऩल्मा मभया बाईंदयचे फघा. तम्
ु शी मोग्म अधधकायी
आशे त. तुम्शी स्लत: करुन फघा.
अननता ऩाटीर :-

भा. वबाऩतीॊच्मा ऩयलानगीने फोरते , वाशे फ ऩयला भाझ्मा ऩेणकयऩाड्माभध्मे जी घटना घडरी ती

तुम्शारा भादशत अवेर. शे भॊत वाले नालाच्मा व्मजकतरा शॉस्ऩीटरभध्मे आणरे त्माॊना 14 ताव फाशे य ठे लरे
आझण ते त्मा च्माभध्मे गेरे . कायोनाभध्मे जातात ते आम्शी भान्म कयतो ऩयॊ तु जाणन
ू फज
ु न
ू अळी भाणवे

जय भयत अवतीर तय जे कवूयलाय अवतीर त्माॊच्मालय तुम्शी काम कायलाई कयार ? अजून दोन ददलव
आधी एक इन्वीडन्व झारा मळलॊत वलबूते भाझ्मा लॉडाचे टें बा शॉस्ऩीटररा ॲडमभट शोते
आजायी शोते . त्माभऱ
ु े त्माॊच्माजलऱ त्माॊची ऩत्नी दे खीर शोती

. ते जास्त

. जास्त आजायी म्शणण्माऩेषा ते थोडे

डोकमाने कभी शोते . म्शणून दे खये खीवाठी त्माॊच्मा ऩत्नीरा वोफत ठे लरे शोते . यािी 2.00 लाजता त्माॊच्मा

ऩत्नीचा पोन आरा की त्माॊची तब्मेत जास्त लाढरी आशे . तुम्शी डॉकटयाॊळी फोरून घ्मा ककॊला आम.वी.मू
भध्मे तयी शरला . भी त्माॊना वाॊधगतरे तुम्शी वॊफॊधीत डॉकटय अवतीर त्माॊना पोन द्मा . भी त्माॊच्माळी

फोरते त्माॊनी पोन ददरा त्मा रेडीज डॉकटय शोत्मा . भरा त्माॊनी नाल वाॊधगतरे नाशी. भी त्माॊना वाॊधगतरे
त्माॊची तब्मेत जास्त झारी

आशे तय त्माॊनी भॅडभ आम .वी.मू भध्मे मळफ्ट कया . त्मा फोरल्मा भॅडभ

ऑकवीजन 96 आशे त्माॊना नतकडे ऩाठलरे तय नतकडचे डॉकटय भाझ्मालय बडकतीर म्शणून भी ऩाठलणाय
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नाशी. तो ऩेळॊट वकाऱी ऑप झारा अवे फये च इन्वीडॊट ऩेणकयऩाडा लॉडा क्र
बूऴण कोऱी म्शणून

. 16 भध्मे घडरे आशे त .

एक ऩेळॊट आशे . ऩेळॊट म्शणण्माऩेषा त्मा चाऱीभध्मे एक ऩॉझझदटव्श ऩेळॊट शोता

म्शणून आजूफाजूच्मा 13 रोकाॊचे 23 तायखेरा स्लॅफ नेरे त्माचे स्लॅफ
ददलवाॊनी आझण त्माच्मातरा एक भर
ु गा ऩॉझझदटव्श ननघारा

7 तायखेरा आरा म्शणजे

.

14

. आऩण कॉयॊ टाइन कळावाठी कयतो की

ऩॉझझदटव्श ऩेळॊट लाढू नमे, कोयोना लाढू नमे जय 14 ददलवात एखाद्माच रयऩोटा ऩॉझझदटव्श मेत अवेर तय
त्माने ककती रोकाॊना आजाय ददरा अवेर . अवे फये च प्रकाय ऩेणकयऩाड्मात घडतात . आभच्माकडे डॉकटय

लॊदना ऩाटीर त्माॊच्माळी तय फोरामची वोम नाशी. त्मा तय अॊगालय धालून मेतात. अळा ऩध्दतीने फोरतात
त्माॊना अवे लाटते आयोग्म केंद्र भाझ्मा फाऩाचे आशे . अळा ऩध्दतीने त्मा आभच्माळी फोरतात . नतथल्मा
ऩेळॊटळी अळा फोरतात की ते ऩेळॊट यडतात . ककती नतरा भाजोयी आशे . भाझ्माफयोफय 10-12 लेऱा बाॊडरी

आशे . आम्शारा काम काभधॊदा नाशी का? तुभच्मा पोनची उत्तय द्मामची का? दव
ु य काभ नाशी का जलऱ
जलऱ तीन भदशने अवेच चाररे आशे . डॉकटय एक दे लदत
ू आशे अवे आऩण फोरतो . काशी डॉकटय आशे त
ऩण ऩेळॊटरा गोड फोरर तय ऩेळॊट अधाा फया शोतो आझण अळा ऩध्दतीने फोररे तय ऩेळॊट नव्शा व शोतो

त्माॊना आधाय दे ण्माची गयज अवते . अळाप्रकाये भाझ्माकडे 100-200 कम्ऩरें ट डॉकटय लॊदना ऩाटीरच्मा
आल्मा आशे त. भी त्माॊना वभजलामरा पोन केरा तय त्मा लचकत भाझ्मा अॊगालय मेतात

.

. बरत्माच

वलऴमालय फोरतात. आम्शारा काभधॊदा नाशी भग आम्शी नगयवेलक कोण आशे त . आम्शी काभधॊदे वोडून
रागरे आशे त . आम्शी ळेलटी रोकप्रनतननधी आशे त वॊफॊधीत डडऩा टा भेंटकडूनच वलचायणाय ना . भाझी नम्र
वलनॊती आशे अळा डॉकटयाॊना तम्
ु शी दव
ु यीकडे मळफ्ट कया. नतथे दव
ु ये डॉकटय आणा.
भा. वबाऩती :-

जजतने बी राऩयलाश इन्चाजा औय डॉकटय शै उनको ळॉकव नोदटव ददजी ए औय उवके फाद वुधाय

नशी शै तो उनऩे कायलाई कये | कायलाई नशी शोगी तो उनको

डय नशी शोगा | कायलाई कयना जरुयी शै |

वऩछरी फाय उद्मान का वलऴम था उद्मान भें इतना जव्शजीट कयने के फाद

6-6 घॊटा मभयायोड भें रुका

आऩके फोरने के फाद भेये फोरने के फाद उद्मान अधधषक नशी आ यशा उवके उऩय कमा कायलाई की
इवका भुझे मरखीत भें जलाफ ददजीए|
स्नेशा ऩाॊडे :-

भा. वबाऩती भशोदम आज कर रोग प्रामव्शे ट रॅ फ भें टे स्ट कय यशे शै | प्रामव्शे ट लारे 3-4 ददन

के फाद अऩने को रयऩोटा दे यशे शै | तफ लो ऩॉझझदटव्श ऩेळॊट घय भें शै , वोवामटी भें शै इवमरए ऩेळॊट फढ

यशे शै | प्रामव्शे ट रॅ फ को नोदटव ददमा जाए की जैवे शी रयऩोटा आती शै तुयॊत अऩने को इन्पॉभा कये | कर
भेयी आयोग्म केंद्र के डॉकटय वे फात शुई लो फोरते शै की शभाये ऩाव तीन ददन फाद मरस्ट आती शै उवके
फाद शभ कामालाशी ळुरु कयते शै | तफ तक लो ऩॉझझदटव्श ऩेळॊट शय जगश घूभ यशा शै | ऩेळॊट कैवे कभ शोगे|
रॅ फ डामये कट आयोग्म केंद्र मा शॉस्ऩी टर को मा ऩामरका को मरस्ट बेजे | तयु ॊ त आज के आज जो उनके
ऩाव रयऩोटा आमी|

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

वाशे फ अवे आशे प्रळावनातपे लायॊ लाय ननणाम घेतरे जातात

, ननणाम फदररे जातात . तम्
ु शारा

काभाचा एकववऩरयमन्व आशे . तुम्शी एजमूकेटे ड आशात. तुम्शी ऩोस्ट शोल्डय आशात. तुम्शारा अनुबल आशे .
शे जे रोकप्रनतननधी फवरे आशे त त्माॊचा ग्राऊॊड रेलरलय चाॊगरा अनुबल आशे . ह्माॊचा अनुबल जय घेतरा

तय तुभच्मा काभात नककीच भदत शोईर . डाॊगे वाशे फ शोते त्मालेऱी कॉयन्टाइनचा ननमभ लेगऱा शोता .
आमवोरेळनचा ननमभ लेगऱा शोता . शे वाशे फ आरे ह्माॊनी रगेच ननमभ

फदररे. कम्ऩरवयी वगह्माॊना

शोभ कॉयन्टाइन कॅन्वर करुन ऩामरकेच्मा कॉयन्टाइन वेंटयभध्मे टाकरे त्माच्मानॊतय ऩॉझझदटव्श ऩेळॊटचे

ननमभ फदररे . त्मानॊतय स्लॅफ टे स्टीॊ गचे ननणाम फदररे . फ्रो टे स्टीॊग केरी , फ्रोय टे स्टीॊग फॊद केरी .
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कॉन्टॅ कट रे वीॊग केरे , कॉन्टॅ कट रे वीॊग फॊद केरे . ह्माच्माने रोक ऩण कनफ्मज
ू शोतात . तम्
ु शी जो ननणाम

घेतरा तो रोकप्रनतननधीना कऱला. जेणेकरुन आम्शी रोकाॊना वाॊगू ळकतो रोकाॊना कऱलू ळकतो. रोकाॊची
काऊजन्वमरॊग करु ळकतो . तुम्शी डामये कट ननणाम घेऊन डॉकटयाॊना कऱलता ऩण त्माची इन्पॉभेळन जयी
आम्शारा कऱलरी तयी तभ
ु च्मा काभाभध्मे

50 टकके भदत करु ळकतो ऩण तवे शोत नाशी . तम्
ु शारा

ऩादशजे अवेर तय तुभच्मा डॉकटयाॊळी कन्वन कया की वला नगयवेलक तुभच्मा डॉकटयाॊना कोऑऩये ट

कयतात, वऩोटा कयतात त्माॊचे टे न्ळन कभी कयतात . तुम्शारा उदाशयण दे ऊन वाॊगतो आभच्मा एरयमातरे

डॉ. त्रिजेळ आझण डॉ . जमेळ मभटीॊगरा तुम्शी वलचाया की तुम्शारा नगयवेलकाॊची भदत मभऱते का ? काम
कयतात वाशे फ जो प्रॉब्रेभ शोतो ना तो प्रॉब्रेभ आम्शी वॉर कयतो. जय एखादा ऩेळॊट ऐकत नवेर आम्शी

त्मारा वभजालतो. नातेलाईक ऐकत नवेर तय आम्शी त्मारा वभजालतो . त्रफल्डीॊगची रोक ऐकत नवतीर
तय आम्शी त्माॊना वभजालतो , आम्शी त्माॊचे काऊजन्वरीॊग कयतो . ऩॉझझदटव्श ऩेळॊटकडे तुभचे डॉकटय जात
नाशी ऩयॊ तु आम्शी नगयवेलक आभचा जील धोकमात घारून नतथे जातो त्माॊना वभजालतो की तवे करु

नका. जे वयकायचे ननमभ आशे त ते ननमभ फॊधनकायक आशे त. तम्
ु शी जय नाशी ऐकरे तय तम्
ु शारा ऩोमरव
मेऊन घेऊन जातीर आझण तयी वुध्दा ऐकरे नाशी तय तुभच्मालय केव शोते अळा आळमाने आम्शी त्माॊना
वभजालतो. तुम्शी जे ननणाम घेता ते ननणाम तयी रोकप्रनतननधीॊना कऱला
वेंटयभध्मे आझण कोजव्शड केअय वेंटयभध्मे अनेक िट
ृ ी आशे त

. आज आऩल्मा कॉयन्टाइन

. कार या िी 12 लाजता एका म्शाताऱ्मा

फाईरा उठलरॊ की तुरा मळफ्ट कयामचे आशे म्शणून ती फोररी काम झारे . तुझा रयऩोटा ऩॉझझदटव्श आरा,
नतचा फी .ऩी. शाम झारा आझण ती खारीच कोवऱरी

. यािी 12 लाजता नतरा उठलामचे तम्
ु शी नतरा

वकाऱी मळफ्ट कयणाय शोते ना . तुम्शी नतरा वकाऱी वाॊधगतरे ऩादशजे. त्माॊना जेलण मभऱत नाशी. रशान
भुराॊना दध
ू मभऱत नाशी. त्माॊची केअय घेतरी जात नाशी. वापवपाईची कम्ऩरें ट, ऩाण्माची ऩण कम्ऩरेंट,
जेलणाची कम्ऩरेंट काशीतयी ऩादशजे ना . आऩल्माकडून जय शोत नाशी तय ॲटमरस्ट वाॊगा ना

. त्माचे

वोल्मूळन आम्शी काढू ळकतो. नवेर तय त्माॊ ना शोभ कॉयन्टाइन कया . आज भुॊफई, ठाणे शोभ कॉयन्टाइन
आशे . भग मभया बाईंदयभध्मे अवा ननमभ का ? ऩॉझझदटव्श ऩेळॊटरा मवभटम्व नवेर तय आऩण घयी ठे ऊ

ळकतो, काऱजी घेऊ ळकतो. तुम्शी त्माच्माकडून एकपडेव्शीट घ्मा ना . तुम्शी मवस्टभ राला ना वाशे फ 95
नगयवेलक यस्त्मालय उतयरे त य तुभचे 50 टकके काभ कभी कयतीर . तुम्शी वगऱे ऑकपवय नवलन
आशे त. ह्मा ळशयाची तम्
ु शारा भादशती नाशी ह्मा ळशयाचे प्रॉब्रेम्व भादशत नाशीत

. रोकाॊना वभजलामचे

काभ आभचे अवते . तुभच्माकडे 10-12 रोक मेतात . आभच्माकडे ळेकडो रोक मेतात . आम्शारा योजचे
पोन मेतात . आम्शारा शा प्रॅ कटीकर अनुबल आशे . तुम्शारा धथमयीचा अनुबल आशे , आम्शारा प्रॅकटीकर

अनुबल आशे. आभच्माभध्मे ऩण काशी डॉकटय आशे त, आभच्माभध्मे ऩण लकीर आशे त, आभच्माभध्मे ऩण

तस रोक आशे त . आम्शारा एकि घेऊन जामचे शे तुभचे काभ आशे . ऩण तवे अजजफात शोत नाशी . आज
वाशे फ भॅडभनी वाॊधगत रे ऩॉझझदटव्श ऩेळॊट कपयतात तभ
ु चे जे 10000 आशे त ना त्मा रोकाॊचा एक लेगऱा
ननणाम घेतो . एक प्रेग्नेंट रेडीरा घयी ठे लतो , दव
ु या घेतो कॉयन्टाइन वेंटयभध्मे रोक आम्शारा पोन

कयतात वय उवने प्रेग्नें ट रेडी को घय भें यखा शै औय शभाये प्रेग्नें ट रेडी को उठाके कॉयन्टाइन वें टय भें

डार ददमा मश कशाॉ का न्माम शै | एक को अरग रीटभें ट दे ते शो, एक को अरग रीटभें ट दे ते शो| एका 3
लऴााच्मा ऩोयीरा घयी ठे लरे , नतरा उत्तन कॉयन्टाइन वेंटयभध्मे टाकरे . तुभच्मा डॉकटयच्माभध्मे अजजफात
नाशी. आम्शी तुम्शारा लायॊ लाय वाॊगतो टें बा शॉस्ऩीटरभध्मे

जे ऩेळॊट ॲडभीट आशे त त्माॊची ऩरयजस्थती

अनतळम त्रफकट आशे . त्माॊच्मा पॅमभरीरा अजजफात भादशत नाशी . भाझ्मा लॉडाभधरा एक ऩेळॊट 29 ददलव
झारे अजून नतथे ॲडभीट आशे . ती म्शातायी फाई आझण म्शाताया भाणूव त्माॊना भुरगा ऩण नाशी. ती फाई

पोन कयते ऩण नतरा रयस्ऩॉन्व मभऱत नाशी . ती अषयळ: यडते. ळेलटी भी पोन कयतो तेव्शा 4-5 पोन
केल्मालय ती जमा मवस्टय बेटते . कधी कधी बेटत नाशी. भग भी त्मा वधचनरा पोन कयतो . भग डॉकटय
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राशनेना पोन कयतो ते कॉ -ऑडडानेळन करुन दे तात . शे काम चाररे आशे . काशीतयी मवस्टभ कया ना .
आम्शारा भादशत आशे एक एकझाम्ऩर घ्मा

आभच्मा ओ .ऩी.डी भध्मे जो डॉकटय आशे तो

15

नगयवेलकाॊना टॅ कर कयतो. 15 जणाॊनी त्मारा पोन केरा तय फट नॅचयर तो काभ कये र का पोन घेईर

त्माची फाजू ऩण फयोफय आशे . ऩण आभची ऩण फाजू फयोफय आशे ना. आभच्मा लॉडाातरे रोक आम्शारा
पोन कयतात वलचायतात की आभचा ऩेळॊट ॲडभीट आशे

काम कयामचे त्माचा ठालदठकाणा मभऱत नाशी .

त्माची तब्मेत कळी आशे ते आम्शारा वभजत नाशी . कोण पोन उचरत

नाशी . शॉरयफर ऩरयजस्थती आशे .

टें फारा तुम्शी जय नतथे जव्शडीमो कॅभेये रालरे ना तुम्शी लॉच ठे लरे तय डॉकटय काम काभ कयतात शे

वुध्दा कऱे र . आम्शी त्माॊच्मालय आयोऩ कय त नाशी . एक कॅभेया रालल्माने धास्ती लाटते आऩण काभ

फयोफय कयतो का ते भादशती ऩडते . जे चक
ु ीचे आयोऩ कयतात त्मा चक
ु ीचे आऩल्मारा खॊडन कयता मेईर .
कधी कधी भोठ्मा शॉस्ऩीटरभध्मे ऑऩये ळन कयताना ये कॉडींग शोते आझण त्मा ये कॉडींगची वी

.डी. त्मा

ऩेळॊटरा मभऱते . अळा आळमाने आऩण काम रीटभें ट कयतो ह्मावाठी वी .वी.टी.व्शी कॅभेये रालणे गयजेचे

आशे . आऩल्मालय जो आयोऩ शोतो ककॊला जे चक
ु ीचे काभ शोते त्माचा खर
ु ावा आऩल्मारा कयता मेईर. जय
डॉकटयाने काशी चक
ू केरी ळेलटी डॉकटय भाणूव आशे

. भाणूव शी चक
ू कयतो . स्लाभी वललेकानॊदानी

वाॊधगतरे आशे की डॉकटय कधी कोणारा भायत नाशी . तो त्माच्मा अनुबलाने ऩेळॊटलय रीटभें ट कयतो
दे ल नाशी भाणूवच आशे . कधी कधी भाणूव दगालरा तय आऩण त्माच्मालय ब्रेभ करु ळकत नाशी

तो

. शे

आम्शारा भान्म आशे . ऩयॊ तु ऩेळॊटचे नातेलाईक अवे जेव्शा इन्वीडॊट आम्शारा कऱतात त्मालेऱी आम्शारा

खऩ
ू िाव शोतो आम्शी त्माॊना उत्तय दे ऊ ळकत नाशी . तभ
ु च्माकडे नागरयकाॊचा फ्रो अजजफात मेऊ ळकत

नाशी. कॉयन्टाइन वेंटय कोजव्शडची केअय वेंटय अनतळम पुर झारे आशे त. तुम्शी जे शॉस्ऩीटरचे ये ट आशे त.

तुम्शारा 2500 चा ये ट आरा आशे . तुम्शारा गॅयेन्टी दे ऊन वाॊगतो भशाऩौय , उऩभशाऩौय, स्टॅ जन्डॊग वमभती
आझण आभच्मा रोकप्रनतननधीना जय फवलरे अवते . तय शे 2500 चे ये ट 1500 आणन
ू ददरे अवते .
ळशयाभधरे अवरेरे अनेक शॉटे र

90 टकके इमरगर आशे त . 10 टकके मरगर आशे त तो जय फोरता

आम्शी 1500 दे ऊ ळकतो. आम्शी त्मारा वाॊगू ळकतो तझ्
ु मा शॉटे रभध्मे शे इमरगर आशे . तर
ु ा शे वोळर
लका कयालेच रागेर . त्माॊनी केर अवते डॉकटयवाठी

42 राख जी.वी.वी. रा बयरे . आम्शी वाशे फाॊना

वजेळन ददरे आझण ते एकवेप्ट केरॊ . आज तुभचा खचा लन थडालय मेऊन ऩडरा . 67 टकके आम्शी तुभचे
ऩैवे लाचलरे. शे च तम्
ु शी वाॊधगतरे अवते ना आम्शी तभ
ु चे

100 टकके ऩैवे लाचलरे अवते . तभ
ु च्मालयती

जो आयोऩ शोता ना त्मा आयोऩाचे खॊडन म्शणजे ॲटोभॅटीकरी ते स्लस्ताभध्मे झारॊ अव

त नो डाऊट .

तुम्शी जे काभ केर आशे चाॊगर ऩण केर आशे की जमारा कॉयन्टाइन वेंटयभध्मे जामच नाशी त्मारा

आऩण एक लेगऱी वुवलधा उऩरब्ध करुन ददरी आशे . वाशे फ ती थो डीळी कॉस्टरी ऩडरी आझण शी जयी
कॉस्टरी आशे . आजच्मा तायखेभध्मे वाशे फ ते ऩॉमवफर ऩण नाशी

. एकाच लेऱी ते चाॊगर ऩण केरॊ

.

योजगाय ऩण उऩरब्ध करुन ददरा, एखाद्मारा काभ ऩण ददरॊ. ऩयॊ तु वामभनटे ननवरी एकालयती फडान ऩण
केरा. तय अळालेऱी वाशे फ तुम्शी घेतरेरे जे ननणाम आशे त

. शे ननणाम वला रोकप्रनतननधीॊना कऱलरे

ऩादशजे. तुम्शी ननणाम घेताना जे ऩदाधधकायी आशे त त्माॊच्माशी वलचायवलननभळा केरा ऩादशजे . तुम्शारा 100
टकके पामदा शोईर . नक
ु वान अजजफात शोणाय नाशी . वाशे फ वाॊगामच तात्ऩमा एलढच आशे कॉयन्टाइन

वेंटय कोजव्शड केअय वेंटय , टें फा शॉस्ऩी टर माच्माभध्मे अवणाऱ्मा अनेक वुवलधा मभऱत नाशी , गैयवोमी
आशे त. तुम्शी त्माच्माफद्दर आम्शारा वाॊगा . नॊफय 2 आमवोरेळन आझण कॉयन्टाइन लेगलेगऱे ननमभ
लेगलेगऱे डॉकटय रालतात . तवे व्शामरा नाशी ऩादशजे . एक ननमभ वलांवाठी रागू व्शामरा ऩादशजे

नुकताच वोळर मभडीमालयती झारॊ, रोक आम्शारा वलचायतात तुम्शी आम्शारा जफयदस्ती उचरून घेऊन

.

जाता कोव्शीड वेंटयभध्मे टाकता आझण ळशयाच्मा आभदायाॊना तम्
ु शी घयी आमवोरेळनभध्मे ठे लतात . वाशे फ
काम वॊफॊध रॉ इज इकलर . जयी आभदायाॊनी भडाय केरा अवेर तयी त्मारा
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भाणवाने केरा अवेर

त्मारा 302 रागतो. भग एखाद्मारा घयी आमवोरेळन आझण एखाद्मारा

कॉयन्टाइन वेंटयभध्मे ककॊला

जी.वी.वी. भध्मे कम्ऩरवयी ऩाठलण वाशे फ इथे कुठे तयी रॉ तुम्शी ददरा

ऩादशजे. वय आज वलांकडे 2 फेडरुभ शॉर ककचन आशे . कोणाकडे 1 फेडरुभ शॉर ककचन फ्रॅ ट आशे . कुठे

जागा नाशी. जमाॊच्माकडे जागा नाशी तम्
ु शी त्माॊना ठे ला . वाशे फ रोक आम्शारा वलचायतात , तम्
ु शारा नाशी.
उनको तो तुभने घय ऩे छोडा औय शभको तुभ

उठाके रेके जा यशे शै | कमा भतरफ शै | म्शणजे ळेलटी

आम्शारा ऐकामरा रागतॊ . तुम्शी तुभचा ननणाम घेऊ ळकता. कोणाकडे जागा जास्त अवेर तय तुम्शी घयी

ठे ऊ ळकता. वय ताया घयत नालाची आभची नगयवेवलका आशे त्माॊना ननमभ. त्माॊना तुम्शी उचरून कोव्शीड
वेंटयभध्मे टाकरॊ . त्माॊच ऩण घय भोठ आशे

. अवे अनेक एकझाम्ऩर आभच्माकडे आशे त

. आम्शारा

कोणालय आयोऩ कयामचे नाशीत . ळेलटी रोक आम्शारा वलचायतात . ली आय आन्वये फर . तम्
ु शी पकत 95
रोकाॊना आन्वये फर आशे त , वय ली आय आन्वये फर टू

30000 ऩीऩर. आज प्रत्मेकाचा लॉडा

30000

रोकाॊचा भतदायवॊघ आशे . त्माॊना रोक वलचायतात की वाशे फ काम चाररे आशे . तुम्शारा आज खय वाॊगतो

नो डाऊट. मभया बाईंदय भशाऩामरकेतपे आज कॉयन्टाइन वेंटय , कोव्शीड केअय वेंटय खऩ
ू अ प्रनतभ आशे त.
म्शणजे ऑर ओव्शय इॊडडमाभध्मे नॊफय लनच वेंटय आशे
टाका. आभचे नगयवेलक एक ऩाऊर ऩुढे टाकतीर

. आम्शी भान्म कयतो . ऩण तुम्शी एक ऩाऊर

. आभचे नगयवेलक जीलालयती उदाय शोऊन

भशाऩामरकेभध्मे मेतात, लॉडाभध्मे जातात. त्माॊना मबती नाशी . तुम्शी खाजगीभध्मे मेऊन जो या जा अवतो

ना तो लेळ फदरून प्रजेभध्मे कपयतो, आऩल्मा याजमात कपयतो त्मारा कऱते. वगऱे नगयवेलक एरयमाभध्मे
कपयतात. तम्
ु शी वाशे फ लेळ फदरन
ू भशानगयऩामरकेभध्मे याऊॊड भाया. तम्
ु शारा दध
ू का दध
ू , ऩानी का ऩानी
कऱे र. म्शणजे कोण काम काभ कयते

. कुठे काम चाररे ते कऱे र

. टें बा शॉस्ऩीटररा जा ना ते

इकफारमवॊग चशर भुॊफईचे कमभळनय जमालेऱी त्माॊची रान्वपय झारी इमभजजएटरी ऩी .ऩी.ई ककट घारून ते

त्मा कोजव्शड वेंटयभध्मे गेरे . त्माॊनी वगऱीकडे फनघतरॊ . ते शॉटस्ऩॉट एरयमाभध्मे गेरे , ऩब्रीकभध्मे गेरे ,
अधधकाऱ्माॊकडे गेरे , डॉकटयाॊकडे गेरे . वगळ्माॊळी वलचायवलननभम केरा . त्माॊना अनुबल मभऱतो . आज
आम्शी जे फोरतो ते आभचे अनब
ु लाचे फोर आशे त . आभचे भोफाईर फघा. यािी ऩण रोक आम्शारा झोऩू

दे त नाशी. आम्शी फोरतो, आम्शी तुभच्माकडे मेत नाशी. आम्शी खारच्मा रेलररा कयतो, डॉकटय रशानेंना
वलचाया, वधचनरा वलचाया. आम्शी ककती लेऱा पोन कयतो.
अननता ऩाटीर :-

त्माॊचे आम्शारा नेशभी वशकामा बेटते.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

आज डॉकटय ऩण काभ कयतात . कुठे तयी मवस्टभ जस्थय नाशी. नागरयकाॊना व्मलजस्थत उत्तय ददरे

तय नागरयक आभच्माकडे मेणाय नाशी
करेरयकपकेळन द्मा.

. ह्मा वला गोष्टीचा उशाऩोश झारा ऩादशजे

. तुम्शी आ म्शारा

श्रीप्रकाळ मवॊग :-

डॉ. रशाने वाशफ पोन उठाते शै फाकी कोई बी डॉकटय रयप्राम नशी दे त|े

भा. वबाऩती :-

डॉ. ऩडलऱ इन्चाजा फनके फैठे शै | फशुत मभठीवी फात कयें गे | रेकीन कयना कुछ नशी शै | भैं
वबाऩती शोकय के डॉ. चकोय को भैंने चाय पोन ककए ऩय उन्शोंने एक बी पोन नशी उठामा|
अननर वालॊत :-

आमुकत वाशे फ डॉ कटय रशाने वाशे फाॊना आता आयोग्माचा चाजा ददरा

. इवके 3 वार ऩशरे

वॅननटामझेळन भें डारा था एभ .फी.फी.एव डॉ. को मश भशाऩामरका शै अबी तो कोव्शीड के लजश वे चाजा
ददमा शै|
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ददनेळ जैन :-

मभयायोड के इॊददया गाॊधी शॉस्ऩीटर भें डाममरवीव का भळीन एक भदशने वे फॊद शै | ककवीने पोन

नशी उठामा तो भैंने इनको पोन भेये लॉडा ककमा नॊफय ददमा कपय लो भळीन चारू शो गमा
एक जनने आत्भशत्मा कय दी तो उवको ॲम्ब्मर
ु न्व दे कय लडोदया यलाना कयके आमा|
श्रीप्रकाळ मवॊग :-

भा. वबाऩती वाशे फ जो ऩेळॊट ऩॉझझदटव्श आता शै लो वयकायी नोकयी कयता शै

| वेकटय 7 भें

| उवको आऩ

डडस्चाजा दे ते शै तो कुछ ऩेऩय दे ते नशी लो एव .टी. फी.एव.टी., फी.एभ.वी ककधय बी काभ कयता शो तो
उवके ऩाव कुछ ऩेऩय नशी शै तो उवकी तब्मेत खयाफ था लो

कैवे भारूभ ऩडेगा उवको कोई डडस्चाजा

ऩेऩय नशी ददमा जाता शै | लो काभ ऩे जाएगा तो उधय रयऩोटा भाॊगते शै की ऩॉझझदटव्श थे तो रयऩोटा दे दो
उवको शभ ऩेऩय दे ते नशी| उवको कमा जलाफ ददमा जाए|
ददनेळ जैन :-

अबी आऩने कामदा ननकारा त्रफना भास्क घभ
ू ेगा उवको 500 रुऩमे ळाभ को दे खता शूॉ फशुत त्रफना
भास्क घूभते शै उनको पाईन नशी रगता| आभ ऩब्रीक को डयाने का कमा भतरफ|
शवभुख गेशरोत :-

वबी वदस्म , ऩदाधधकायी मश ध्मान यखे कोव्शीड शै जजतनी जल्द शो वके वबा जल्द वे जल्द

खतभ की जाए इवऩे ध्मान दे |
भा. अनतरयकत आमक
ु त :-

भा. वबाऩतीॊच्मा ऩयलानगीने फोरतो, मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेभध्मे जी कोयोनाची ऩरयजस्थती

आशे . ती आऩल्मा वलांना भादशतच आशे . ह्मा वॊदबाात आऩण वलांनी जमा बालना व्मकत केल्मा त्मा
बालनाॊचा प्रळावनातपे आदय कयतो . त्मात आऩण केरेल्मा वच
ु नाॊचे आम्शी स्लागत

कयतो. त्मानव
ु ाय

कायलाई कयण्माचे भी प्रळावनातपे आऩल्मारा आव्शान क यतो. प्रळावनातपे भी आऩल्मारा ग्लाशी दे तो
ह्मात ऩरयजस्थती अळी झारी आशे की

15 ददलवाॊऩल
ू ी आऩण ऩॉझझदटव्श जे वस्ऩेकट आशे त त्मा जमा

ऩॉझझदटव्श टे स्ट कयत शोतो त्माची वॊख्मा 60-70 ऩमंत भमााददत शोती . 15 ददलवाऩावून आऩण टे स्टची
वॊख्मा लाढलरी आशे . आऩण वध्मा 600-700 डेरी टे स्ट कयतो . जी वॊख्मा 60-70 शोती ती जलऱऩाव
700 ऩमंत लाढलरी आशे . त्माभऱ
ु े आऩल्मा ऩॉझझदटव्श रुग्ण वॊख्मोत जी काशी लाढ झारी आशे
त्माभुऱे झारी आशे . वशाजजक 10 ऩट वॊख्मेने आऩण टे स्टची वॊख्मा लाढलरी

ती

. त्माभुऱे ऩॉझझदटव्श

रुग्णाची वॊख्मा लाढरी आशे . त्मानॊतय जे रुग्ण ऩॉझझदटव्श आरे आशे त तय त्मा रुग्णाॊच्मा वॊऩकाात आरेरे
वॊळनमत रुग्ण आशे त त्मा वॊळनमत रुग्णाॊची रे वीॊग आऩण

15 ऩमंत लाढलरी आशे . एक जय ऩॉझझदटव्श

आरा तय त्माच्मा वॊऩकाात आरेरे शामरयस्क कॉन्टॅ कट आझण रोमरस्ट कॉन्टॅ कट शे रे व कयण्माचे प्रभा ण
आऩण 15 ऩमंत लाढलरे आशे . म्शणजे एक जय ऩॉझझदटव्श वाऩडरा तय त्माचे 15 कॉन्टॅ कट आऩण रे व

कयतो आझण त्मा 15 कॉन्टॅ कटना कॉयन्टाइन वेंटयभध्मे ऩाठलण्माफाफत ननणाम घेतो . आऩल्मा कॉयन्टाइन
वेंटयची जी भमाादा आशे ती भमााददत आशे . वलांना भादशत आशे . त्माभुऱे आऩरे ऩॉझझदटव्श ऩेळॊट लाढरे
त्मानव
ु ाय कॉन्टॅ कट रे वीॊगनव
ु ाय वध्
ु दा आऩरे ऩेळॊट लाढरे शे वगऱे ऩेळॊट कॉयन्टाइन वेंटयरा रान्पय केरे

त्माभुऱे आऩल्मा कॉयन्टाइन वेंटयची भमाादा पूर झारी आशे . शे जे अचानक लाढरे आशे त त्मानुवाय नतथे
जी आऩरी भमळनयी आशे आऩरा स्टाप , आऩरे डॉकटय आशे त , नतथे जो शाऊवककऩीॊगचा स्टाप आशे
त्माॊच्मालय भमाादा आल्मा . उदा. 22 भजल्माची त्रफल्डीॊग आशे वुरुलातीरा
आता 22 भाळ्माॊऩमंत ऩेळॊट गेरे आशे त . त्माभुऱे त्माच्माकडे

15 भाऱे ऩूणा बयरेरे शोते .

11.30 लाजता जेलण आरे तय

22

भाळ्माऩमंत ते जेलण ऩोशोचलामरा आधी जय 1 लाजेऩमंत ऩयु लठा शोत अवेर तय आता त्मारा ननजश्चतच
दोन, वव्ला दोन, अडीज लाजेऩमंत ते ऩेळॊटच्मा रुभभध्मे नेऊन दे ईऩमंत लेऱ रागतो शी लस्तूजस्थती आशे .
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शाऊवककऩीॊगची जी आधी 7 ची कॅऩेमवटी शोती ती आऩण लाढलण्माचे त्मारा आदे ळ ददरे आझण त्मानॊतय

त्माॊनी त्माॊचा स्टाप लाढलरा आशे . त्मानुवाय आऩण जी ॲड ददरी शोती त्मा ॲडनुवाय जे काशी अधधकायी
कभाचायी मभऱारेरे आशे त ते वगऱे अधधकायी आऩण कॉयन्टाइन वेंटय

, वी.वी.वी. वेंटय ननमुकत केरे

आशे त. ह्मा जमा वगळ्मा आऩण कायलाई केल्मा आशे त . ह्माचे ऩरयणाभ आऩल्मारा ऩढ
ु च्मा 1-2 ददलवात
ददवतीर. भी प्रळावनाच्मा लतीने ग्लाशी दे तो की ह्मा कम्ऩरें ट अचानक लाढल्मा आशे त

. आऩरे

कॉयन्टाइन वेंटय आझण वी .वी.वी. भागच्मा अडीज तीन भदशन्माऩावून चारू आशे त . ह्मा जमा तक्रायी

लाढल्मा त्मा ककती ददलवात लाढल्मा त्मा भागच्मा 8 ददलवात लाढल्मा. तक्रायी नव्शत्मा अवे भी म्शणत

नाशी तक्रायी शोत्मा छोट्मा भोठ्मा प्रभाणात तक्रायी शोत्मा. त्मा ये कटीपाम कयामचा प्रमत्न करु. ऩयॊ तु ह्मा
जमा 8 ददलवात अचानक तक्रायी लाढल्मा आशे त ह्मा तक्रायी ऩढ
ु च्मा 2-3 ददलवात कभी शोतीर अळी भी
आऩरमारा ग्लाशी दे तो . गोल्डन नेस्टच्मा कॉयन्टा इन वेंटयची कॅऩेमवटी पूरकपर झारी आशे
लस्तूजस्थती आशे . त्मानुवाय डेल्टा गाडान आऩण ताब्मात घेतरे आशे

. शी

. डेल्टा गाडानभध्मे रुभ ऩूणा ये डी

आशे त. नतथे पकत फेड , भेरेव आझण आऩण जी ऩेळॊटरा ककट दे तो ती ककट
ये डी आशे त . नतथे आऩण बयतो आझण उयरेल्मा जमा रुभ आशे त त्मा

151 रुभ डेल्टा गाडानच्मा

1-2 ददलवात डेल्टा गाडान 100

टकके कॅऩेमवटीनी अव्शे रेफर शोईर. त्मानॊतय आऩल्मा कॉयन्टाइन वेंटयरा आय 1 आझण आय 2 च्मा जमा
दोन त्रफल्डीॊग आशे त त्मा आय

1 त्रफल्डीॊगभध्मे वशाव्मा भजल्माऩमंत आऩरा स्टाप याशत शोता तय तो

स्टाप आऩण एव.के. शाइटरा रान्वपय केरा आशे . त्माभुऱे आय 1 आझण आय 2 आऩल्मारा 100 टकके
कॅऩेमवटीने आता उऩरब्ध झारा आशे त. त्माभऱ
ु े इथन
ू ऩढ
ू चे जे ऩेळॊट मेतीर वस्ऩेकट अवतीर ककॊला

ऩॉझझदटव्श अवतीर जमा तक्रायी आशे त की ऩॉझझदटव्श आरेरा आशे त्मारा नेर नाशी ककॊला वस्ऩेकट आशे

आझण अवेच यस्त्मालय कपयतात तय इथन
ू ऩूढच्मा 2-3 ददलवात ऩॉझझदटव्श आझण वस्ऩेकट ऩेळॊट आशे त
ते आऩण 100 टकके कॉयन्टाइन वेररा ऩाठलण्माची व्मलस्था करु.
ददनेळ जैन :-

इॊददया गाॊधीभध्मे दोन डाममरवीवचे भळीन फॊद आशे त.

अननर वालॊत :-

वाशे फ तीन्शी दठकाणी शाऊव ककऩीॊगचा कॉन्रॅ कटय कोण आशे . त्रफरकुर शाऊव ककऩीॊग शोत नाशी.

भा. अनतरयकत आमक
ु त :-

नतथल्मा जमा तक्रायी आल्मा आशे त . त्मा तक्रायीच्मा अनुऴॊगाने कमभळनय वाशे फाॊनी आजऩावूनच

फैठकी रालरेल्मा आशे त . नतथरा शाऊव ककऩीॊग आझण पूड वप्रामवा जो कॉन्रॅ कटय शोता त्माच्मालयशी
भमाादा आल्मा आशे त . प्रत्मेक त्रफल्डीॊगभध्मे जजथे जजथे कॉयन्टाइन केल्मा आशे त जजथे जजथे वी

.वी.टी.

केल्मा त्मा प्रत्मेक त्रफल्डीॊग व्शाईज लेगलेगऱे कॉन्रॅ कटय आऩल्मारा आशे त्मा ये टभध्मे ऩूयलठाकाय मभऱे र
त्मा ये टभध्मे कयता मेऊ ळकेर का
प्रत्मेकालय..........

? जेणेकरुन एका कॉन्रॅ कटयलयचा

रोड लाढणाय नाशी तो रोड

अननर वालॊत :-

वाशे फ कॉन्रॅ कटयरा 150 रुऩमे दे तो त्माच्मात तो काम दे णाय आशे . त्माच्माभऱ
ु े तम्
ु शारा फजेट

आशे 150 रुऩमेभध्मे वकाऱचा नाश्ता, दऩ
ु ायचे जेलण, वॊध्माकाऱचा नाश्ता यािीचे जेलण काम दे णाय आशे
तो. वुरुलातीरा एक शौव शोती भी काशीतयी कयतो अवे त्मारा दाखलामचे शोते . ऩण आता ऩेळॊट लाढरे

कवे ऩयलडणाय. प्रॅकटीकर शोऊन वलचाय कया रोकाॊना वुवलधा मभऱारी ऩादशजे . चाय ऩैवे जास्त गेरे तयी

चारतीर. रोकाॊचाच ऩैवा आशे शा प्रॉऩटी टॅ कव रोकाॊनी च बयरा आशे . त्माच्मावाठी चाय ऩैवे जास्त गेरे
तयी चारेर ऩण रोकाॊचे शार करु नका.
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भा. अनतरयकत आमक
ु त :-

आज दऩ
ु ायी कमभळनय वाशे फाॊवोफत आऩल्मा अधधकाऱ्माॊची फैठक आशे . आऩण जमा काशी वभस्मा

उऩजस्थत केल्मा आशे त ह्मा प्रत्मेकालय चचाा शोऊन आम्शी त्मालय ननणाम घेऊ.
स्नेशा ऩाॊडे :-

वऩछरी मभटीॊग भें चचाा शुई थी की टें बा शॉस्ऩीटर भें शभ ऩी.आय.ओ. फेठेगा|
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :भॅडभ वफ शै रेककन उवका कुछ भतरफ नशी|

अननर वालॊत :-

त्मा ददलळी भा . भशाऩौय, भा. उऩभशाऩौय शोते . ऩी.डब्ल्म.ू डी रा त्मालेऱी वाॊधगतरे शोते की

त्माॊच्मा रुभभध्मे 1-1 टीभेकय ठे ला म्शणजे

गयभ ऩाणी नतथल्मा नतथे ऩेळॊटरा मभऱे र ती व्मलस्था

अजूनशी झारी नाशी. प्मामरा ऩाणी नाशी रशान रशान भुर आशे त. अॊघोऱीरा फाथरुभभध्मे ऩाणी नवते.
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

वगळ्मा प्रश्नाॊची उत्तये ददरी आशे भी तुम्शारा वाॊधगतरे शोते तुभच्माकडे 10 ओ.ऩी.डी आशे . 10-

10 डॉकटय लेगऱे ननणाम घेतात कोणारा कॉयन्टाइन कयतात , कोणारा कॉयन्टाइन कयत नाशी . ऩॉझझदटव्श
ऩेळॊट काशीना घयी ठे लतात , काशीॊना घयी ठे लत नाशीत . ह्माचे उत्तय ददरे नाशी . कॉन्टॅ कट टे स्टीॊग आझण

फ्रो टे स्टीॊग तुम्शी फॊद केरी की चारू आशे ते ऩण अजूनऩमंत वाॊधगतरे नाशी . तुम्शी अवे म्शटरे एकदभ
ऩेळॊट लाढल्माने कॉयन्टाइन वेंटयरा आझण वी .वी.वी. रा िाव झारा नो डाऊट . तम्
ु शी जेव्शा कॉन्टॅ कट
रे वीॊग आझण फ्रोय टे स्टीॊग कयता त्मालेऱी तुभचे

100 टकके ऩेळॊट जास्त मेतात त्माची तुम्शी प्राननॊग

केरी ऩादशजे शोती. ती प्राननॊग तुम्शी केरी नाशी. आता तुम्शी गॅयॊटी दे ऊ ळकता का की 4-8 ददलवानॊतय
ह्मा तक्रायी तभ
ु च्माकडे मेणाय नाशीत . कोणतेशी ननणाम घेताना रोकप्रनतननधीना कऱलामरा ऩादशजे ह्मा

रोकाॊळी कन्वन केरे ऩादशजे . आमवोरेळन आझण कॉयन्टाइनचे जे ननमभ आशे त ते ननमभ वगळ्माॊवाठी

वायखे ऩादशजेत . ननमभालरी द्मा आझण ऩॉमवफर शोत नवेर तय शोभ कॉयन्टाइन अराल कया . ॲज ऩय
वेंटय गव्शाभेंट, ॲज ऩय स्टे ट गव्शाभेंट जी.आय नुवाय शोभ कॉयन्टाइन, शोभ आमवोरेळन अराऊड कया.
याकेळ ळशा :-

रॉकडाऊन जो शै इवके वलऴम भें कमा शै इवका कोई मभननॊग शै कमा? कर शी फशुत वाये यस्ते भें
ये रीॊग रगामा| रॉकडाऊन आगे फढनेलारा शै कमा?
अननर वालॊत :-

कॉयन्टाइनचे ऩुढे वाॊगा ना वी.वी.वी आझण कॉयन्टाइनचे ऩूढे काम कयणाय आशे त.

भा. वबाऩती :-

आमक
ु त वाशे फ आऩ कमभळनय वाशफ को मभरीए

, भैं बी मभरता शूॉ | जजतने कॉ यन्टाइन वेंटय
फनाए शै वफ जगश अच्छा खाना ददजीए| कोई भय जाएगा| अऩने अधधकायीमो को कूछ ऩडा नशी शै इवके
उऩय वलळेऴ ध्मान ददजीए| वदस्म यस्ते ऩय उतयें गे तो कॊरोरीॊग नशी शोगा| रोग ऩये ळान शो गए शै|
स्नेशा ऩाॊडे :-

कोव्शीड केअय वेंटय भें ऩॉझझदटव्श ऩेळॊट रे जाते शै| नॉन मवभयभॅटीक उवके फाद उवको 1-2 ददन

फाद तकरीप शोता शै | अऩने एक बी डॉकटय उधय जव्शजीट ऩे आते शै कमा?
(वबागश
ृ ात गोंधऱ)
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शवभख
ु गेशरोत :-

इतने जो वलऴम शुए उवभें जो वबी वदस्म के मरए काभ की धचजे शै लो वालॊत वाशफने ऩूछी शै |
उन्शोंने वफके मरए ऩूछा शै शभ वफको काभ भें आएगा | आऩ उव ऩय जलाफ ददजीए | शय कोई व्मकती
रोकप्रनतननधी को ऩछ
ू ता शै शभें बी जलाफ मभरेगा तो वभझाने भें आवानी यशे गी|
भा. अनतरयकत आमुकत :-

भा. वबाऩतीॊच्मा ऩयलानगीने फोरतो, वलांनी जो भुद्दा उऩजस्थत केरेरा आशे की रोकप्रनतननधीॊना

वलश्लावात घेऊन वला ननणाम घ्माले. त्मा वॊदबाात वाॊगतो नवलन कमभळनय जे आरे त्माॊनी वाॊधगतरे आशे
की आऩण जो ननणाम घेणाय आशोत जमा ननणामाची आऩल्माकडे चचाा चारू आशे तो ननणाम रोक

प्रनतननधीॊना वलश्लावात घेऊनच घ्मामचा आशे . आऩल्माकडे रोकळाशी ऩध्दती आशे . आऩण रोकळाशी
ऩध्दतीभध्मेच रोकप्रनतननधीॊना टाऱू ळकत नाशी . प्रत्मेक ननणाम आऩरे जे ऩदाधधकायी आशे त त्माॊच्माळी

चचाा करुनच घ्मामचे आशे त. अवे ह्मा कमभळनय वाशे फाॊनी वलांना जस्रकटरी वुचना ददल्मा आशे त. प्रत्मेक
डॉकटय लेगलेगऱे डडवीजन घेतो तवे शोणाय नाशी

. प्रत्मेक डॉकटयरा वच
ु ना ददरी

जाईर. जे स्टॅ न्डडा

प्रोटोकॉर प्रत्मेकाॊनी ऩाऱरा ऩादशजे . कमभळनय वाशे फाॊनी वशीने प्रत्मेक डॉकटयाॊना वशीने वुचना दे ऊ मा .
जो काम प्रोटोकॉर आशे ऩूणा मभया बाईंदय ळशयाभध्मे तो वेभ पॉरो झारा ऩादशजे अवे नाशी की ह्मा
डॉकटयरा लाटरे अवे केरे त्मा डॉकटयरा लाटरे तवे केरे दॅ ट इज याॉग.
शवभुख गेशरोत :-

वालॊत वाशे फाॊनी वलचायरे एखादा कूठरा व्मकती कोव्शीड अवेर तय त्माच्मावाठी काम प्रोटोकॉर

आशे ते वाॊगा.

भा. अनतरयकत आमुकत :-

वलांचा जो वलऴम आशे शोभ कॉयन्टाइन अराव्श कया

. शोभ कॉयन्टाइन वेंरर गव्शाभेंटनी , स्टे ट

गव्शाभेंटनी अराव्श केरे आशे . कमभळनय वाशे फाॊवोफत आभची चचाा झारी. वाशे फ फोररे आऩण त्माच्मालय

वलचाय कयतो. रलकय 1-2 ददलवात शोभ कॉयन्टाइन फाफत वलांळी चचाा करुन ननणाम घेऊमा . ऩॉझझदटव्श
ऩेळॊटभध्मे दोन कॅटे गयी आशे . मवभयभॅटीक अमवभयभॅटीक गव्शाभेंटच्मा जमा गाइडराइ न्व आशे त त्मानुवाय

ऩॉझझदटव्श अमवभयभॅटीक ऩेळॊट शा गव्शा भेंटनी शोभ कॉयन्टाइन अराल केरे आशे . गव्शा भेंटनी त्माच्माकडून

प्रनतसाऩि मरशून घ्मामचे त्माचा नभन
. शे प्रनतसाऩि त्माच्माकडून मरशून घ्मा . त्मा
ू ा ददरा आशे
प्रनतसाऩिानूवाय त्माची वशी घ्मा की शो भ कॉयन्टाइनचे जे फॊधन आशे त्मा फॊधनाचे भी पॉरो कये न त्मा
फॊधनाचे भी जय उल्रॊघन केरे तय कायलाईरा ऩाि आशे . त्मानुवाय ऩॉझझदटव्श अमवभयभॅदटक ऩेळॊट आझण
वस्ऩेकट ह्माॊना शोभ कॉयन्टाइन कयण्माफाफत वलांळी वलचाय करुन ननणाम 1-2 ददलवात घेऊ मा.
श्रीप्रकाळ मवॊग :-

शॉटे र का ननणाम मरमा लो चारू यशे गा कमा?

भा. अनतरयकत आमुकत :-

शॉटे रच्मा ननणामात काम झारे आशे की आऩण शॉटे र अवोमवएळनरा फोरलरे त्माचे ऩदाधधकायी

आऩल्माकडे आरे . त्माऩैकी काशी शॉटे र स्लत:शून ऩढ
ू े मेऊन वस्ऩेकट ऩेळॊट जे आशे त त्माॊना ठे लामरा
त्माॊनी भॊजूयी दद री. त्माॊनी काशी अटी आऩल्मारा घातल्मा शोत्मा . त्माचे म्शणणे शोते की ऩी .ऩी.ई कीट
आऩण प्रोव्शाइड कयामचे त्माॊचा जो स्टाप आशे जो आऩल्मा वस्ऩेकट ऩेळॊटरा वेला ऩुयलेर तय त्मा
स्टापरा 50 राखाचे इन्ळूयन्व कव्शय द्मा अळी त्माॊनी भागणी केरी शोती अळा त्माॊच्मा जमा

भागण्मा

शोत्मा त्माफाफत कमभळनय वोफत चचाा केरी . कमभळनय वाशे फ फोररे ह्मा भागण्मा आऩण भान्म करु
ळकत नाशी . आऩण जमा 13 शॉटे र शे केरे शोते त्माऩैकी

9 शॉटे र आऩण कॊडीळन भान्म न केल्माने

त्मातून भाघाय घेतरी त्माॊनी तवे रेखी ददरेरे आशे . ह्मा कॊडीळन आम्शी तुभच्मावभो य भाॊडल्मा शोत्मा .
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ह्मा तम्
ु शी भान्म केल्मा आशे त . त्माभऱ
ु े आम्शारा ह्मा मवच्मए
ू ळनभध्मे काभ कयणे ळकम नाशी त्माभऱ
ु े
13 ऩैकी 9 जणाॊनी भाघाय घेतरी आशे.
अननर वालॊत :-

वाशे फ जमालेऱी तम्
ु शी आदे ळ काढरे त्मालेऱी त्माॊनी भान्म केरे शोते ना ऩि दव
ु ऱ्मा ददलळी दद रे

आशे . जमालेऱी वला शॉटे रलाल्माॊची मभटीॊग झारी. 13 जणाॊनी ॲग्री केरे म्शणून तुम्शी आदे ळ काढरे ना.
श्रीप्रकाळ मवॊग :-

ये ट पामनर ककमा उवके फाद खतभ शो गमा|

अननर वालॊत :-

फाद भें उन्शोंने रेटय कैवे ददमा?

शवभुख गेशरोत :-

ळावनानी आदे ळ ददल्मानॊतय कोणी नाकारु ळकत नाशी.

अननर वालॊत :-

त्माॊच्मालय काम कायलाई कयणाय.

शवभुख गेशरोत :-

वालॊत वाशे फ शा जो वलऴम काढरा 100 टकके ळशयावाठी गयजेचे अवेर ककॊला कुठल्मा ऩटीकमुरय

व्मकतीवाठी गयजेचे अवेर.
अननर वालॊत :-

भुॊफई भें ठाणा भें चर यशा शै| वफ जगश चर यशा शै| ये ट बी फढ गए शै|

श्रीप्रकाळ मवॊग :-

अनधधकृत फाॊधकाभ भें बी कयोगे औय शॉटे र भें उवका रेटय दोगे फाद भें लो रेटय रेके आगे की

कायलाई कये गा|

शवभख
ु गेशरोत :-

जो आदे ळ आमा लो भैंने ऩढा था अगय कोई व्मकती अकेरा शै उवको कॉयन्टाइन शोता शै

ऩवानरी औय घयलारो को तकरीप नशी दे ना शै औय भुझे कॉयन्टाइन वेंटय जाना शै तो लो कशाॉ जाएगा|
अननर वालॊत :-

शॉटे र भें जाने दो|

शवभुख गेशरोत :-

शॉटे र भें जाएगा दव
ु यी फडी फात रोगो ने इव फात ऩय भुद्दा कशाॉ वे कशाॉ रेकय गए भुझे वभझ

नशी आमा रेककन भें प्रळावन को रयमर भें थॉकव दे ना चाशूॉगा की इन्शों

ने ककमा मशाॉ ऩे 25000 शै भैं

फोरा मश बी कभ शै | अगय आऩ फोरते शो ऩी .ऩी.ई. कीट औय वफ उन्शोंने भान्म ककमा था तफ उन्शोंने

शा फोरा| 12 टकके जी.एव.टी. जो बी शो 300 रुऩमे जी.एव.टी भें चरा जाता शै | वुफश ळाभ का खाना
ऩी.ऩी.ई. ककट डॉकटय का लशाॉ ऩे दे खना भुॊफई औय

थाना भें मभननभभ 4000 वे 8000 तक शॉटे र के

चाजेव शै | रोग बय यशे शै | उवभें वे नेता रोग के शॉटे ल्व शै लो कॉयन्टाइन के मरए ददए गए शै
शभाये बाईंदय के मरए कमों बाईंदय के मरए दोशया

| औय

भाऩदॊ ड आऩ ऑडाय ननकारते शै औय शॉटे रलारे भना

कय दे ते शै | 2500 रुऩमे भेये दशवाफ वे दे खा जाएगा तो आऩने फशुत आगे का ननणाम रे मरमा आऩको लो
फात की वयाश नशी शै | उनको फुराईए वभझ के मरजीए शभाये ऩाव शोभ कॉयन्टाइन शै नशी| जगश शै नशी
जजवके ऩाव कॅऩेमवटी शॉटे र शै , रे न्व भें शै , एअयराइन्व भें शै जजवको वुवलधा दे ते शै लो मूज कये|
अननर वालॊत :-

कॉयन्टाइन वेर का रोड कभ शो जाएगा|
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शवभख
ु गेशरोत :-

अगय आऩ ना फोरे जैवे ऩादटर वाशफने कशाॉ अरग अरग व्मकती के मरए अरग अरग कामदा

कोई आभदाय उवको घय को यशने के मरए दे ते शै | कोई आदभी स्लइच्छा वे अगय शोभ कॉयन्टाइन के

फदरे शॉटे र भें जाना चाशता शै अऩनी पॅमभरी को त करीप नशी दे ना चाशता तो उवको तकरीप कमा शै
दे ने भें |

श्रीप्रकाळ मवॊग :-

भा. वबाऩती वाशे फ ऐवे तो फशुत त्रफल्डीॊग खारी ऩडे शै | त्रफल्डय को वलश्लाव भें रेकय बी कय
वकते शै|
एरामव फाॊड्मा :-

भा. वबाऩती भशोदम पॅमभरी केअय शॉस्ऩीटरभध्मे गेरे 5 ददलव झारे आभचे ऩेळॊट आशे त. 1

ऩॉझझदटव्श शोता तो प्रामव्शे ट शॉस्ऩीटररा फाकीचे कॉयन्टाइनभध्मे शोते.
अननर वालॊत :-

नतकडे ऩामरकेचे नाशी ते प्रामव्शे ट आशे . वाशे फ तुम्शी शॉटे रफाफत काम ननणाम घेणाय ते वाॊगा .

चचाा ऩुष्कऱ झारी.
ददनेळ जैन :-

इॊददया गाॊधी शॉस्ऩीटरभध्मे डाममरवीव भळीन का पी ददन वे फॊद शै औय फाशय डाममरवीव नशी

शो यशा शै | रोगो को फशुत प्रॉब्रेभ शै | लश भमळन तयु ॊ त चारू कयो| कोयोना ऩेळॊट को डाममरवीव रग यशा
शै | 6 भमळन भें वे आधी चारू शै आधी फॊद शै| लो मरखके डडऩाटा भेंट को वूधचत ककजीए|
शवभुख गेशरोत :-

वालॊत वाशे फ शॉस्ऩीटरलारो ने इवके मरए भना ककमा उनको रग यशा था ऩैवा कभ शै|

अननर वालॊत :-

ऩैवा कभ नशी शै , स्टे ट गव्शाभेंअने 33 टकके चारू ककमा इवके मरए उन्शोंने फॊद ककमा | स्टे ट

गव्शाभेंटने नॉन कन्टे नभें ट झोन भे 33 टकके तो दव
ु ये ददन उनको वभझ आ गई उवके मरए लो आ गए|
लो दे ळवेला कयने नशी आमेंग|े वफके उऩय कायलाई कयो वफ इमरगर शै|
शवभख
ु गेशरोत :-

दव
ु यी फडी फात फाशय इतना ऩैवा मभर यशा शै शभको इतना शी ऩैवा मभर यशा शै | इवमरए इन्शोंने

शाथ थोडे वऩछे वे रे मरए थे|
भा. वबाऩती :-

शभाये वदस्म धल
ृ ककळोय ऩाटीरनी वाॊधगतरे 65 टकके प्रळावन को पामदा कयके ददमा| जी.वी.वी.

भें औय जी .वी.वी. करफ कर आऩने दे खा ना ककतना मरगर शै

| ककतना इमरगर शै औय शय प्रबाग

अधधकायी को नगययचना भें आऩ ऩि ददजीए कौनवा शॉटे र मरगर शै औय कौनवा इमरगर शै | अगय शभ
ळावन नशी चराऐॊगे तो व्माऩाय कयनेलारा अऩने को यशने नशी दें गे | औय प्रळावन का जो शै शभ मभटीॊग
कयके इनको इन्काय कय यशे शै | इवके मरए आऩवे ननलेदन शै की जो बी कोयोना के त्रफभायी के मरए जो
बी वशमोग कये व्माऩायी शो कोई त्रफल्डय शो तो उनभें कमा कभीमॉ शै लो ननकारकय उनके उऩय उधचत

कायलाई की जाए| फाय फाय फोरा जा यशा शै स्टॅ जन्डॊग कमभटी की जफ मभटीॊ ग शोती शै उवभें तमायी कयके

आना ऩडता शै | आऩ कमभळनय वाशफ वे डडस्कळन कयके आऩ ऩुयी तमायी कयके आइए | वबी वदस्म को

वॊतुष्ठ जलाफ ददजीए| वऩछरी मभटीॊग भें एक वलऴम शुआ था जो राऩयलाश अधधकायी शै उनके उऩय कयनी
शै औय वऩछरी मभटीॊग भें वलऴम यशने के फाद भेश्राभ मभटीॊग भें नशी आए| उनके उऩय कायलाई कयो| आऩ
औय भेये जव्शजीट की फात आऩ दो फाय मभयायोड ऩेणकयऩाडा गाडान भें आए | शभाये दोनो वदस्म अननता
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ऩाटीर, याजू बोईय आए दो दो फाय आऩ आए | रेककन भेश्राभ वाशफ आऩके फर
ु ाने के फाद बी नशी आए

औय वबाऩती को फोरके भैंने ऩि ददमा था वाशफ कमा जरु यत शै आदभी रोग कय रेंगे | कैवे काभ कय
यशे शै इवके मरए भैं आऩवे ननलेदन कय यशा शूॉ की आऩ भेश्राभ के उऩय औय लैद्मककम डडऩाटा भेंट भें जो
राऩयलाई शो यशी शै उनके उऩय कायलाई कये |
अननता ऩाटीर :-

लॊदना ऩाटीर जमा डॉकटय आशे त त्माॊची फदरी करुन टें बा शॉस्ऩीटरभध्मे रु

त्माॊचे ऩती चकोय वाशे फ ह्माॊची ऩण उत्तय दे ण्माची ऩध्दत एलढी घाणेयडी आशे
पोन केरेरा ते अळाप्रकाये उत्तय दे तात की आऩल्मारा गप्ऩ फवाले रागते

जू कयण्माॊत माले .

. भी त्माॊना दोन लेऱा
. आम्शी वुध्दा ह्मा

भशाऩामरकेचे काशीतयी दे णे रागतो ना . आम्शा रोकाॊना उत्तय द्माम चे आशे . रोकाॊच्मा प्रश्नाॊची उत्तय
दे ण्मावाठीच डॉकटयाॊळी कन्वन कयतो . आभच्मा घयच्मा रोकाॊवाठी अजजफात नाशी . त्मा जय आम्शारा
खाऊ की धगऱू प्रभाणे उत्तय दे त अवतीर ककॊला लेगळ्मा बाऴेत फोरत अवतीर तय तुम्शारा रयकलेस्ट
आशे वाशे फ दोघाॊची फदरी टें बा शॉस्ऩीटरभध्मे क
नगयवेलकाॊची कम्ऩरें ट आशे.

यण्माॊत माली . भाझी एकटीची कम्ऩरें ट नाशी फऱ्माच

भा. वबाऩती :-

वदस्म को ककतनी तकरीप शै | डडऩाटा भेंट ककतनी तकरीप दे यशा शै | अगय कायलाई नशी शुई तो
शभाये वदस्म का आक्रोऴ आऩ दे ख यशे शै तो उनके उऩय उधचत कायलाई कये|
धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

कार ठाणे भशाऩामरका आमुकतॊनी भेडडकर ऑकपवय जे ळावनानी ऩाठलरे शोते त्माॊची फदरी

केरी त्माॊचे काभ फयोफय शोत नाशी . आऩरे टें बा शॉस्ऩीटरचे इन्चाजा डॉकटय अवूयकय आशे त ते कधीच
रयस्ऩॉन्व कयत नाशी. त्माॊना टें बाची काशी भादशती ऩण नाशी.
अननर वालॊत :-

वबाऩती भशोदम, तम्
ु शी जी.वी.वी. शॉटे रचे उदाशयण ददरे . नतथे ग्राऊॊडचे रयझाव्शे ळन आशे . त्माॊनी

ते पुकट द्मामरा ऩादशजे . तो भॅयेज शाऊववाठी लाऩयतो . ते ऩब्रीकचे रयझाव्शे ळन आशे . त्माॊनी ती
पॅमवमरटी पूकट ददरी ऩादशजे अवे शॉटे ल्व आशे त तुम्शी काम कायलाई कयणाय ते वाॊगा.
भा. वबाऩती :-

ळशय भें जजतने इमरगर शॉटे र शै औय त्रफभायी भें जो वशमोग नशी कय यशे शै

8 ददन तक

छोडकय यखीए रेककन आगे कमभळनय वाशफ आए शै उनके वाथ डडस्कळन कयीए की स्टॅ जन्डॊग भें ऐवा

वलऴम चरा भैं बी डडस्कळन करुॊ गा औय जो इमरगर शै उवके उऩय आऩ उधचत कायलाई कयें गे | आज के
आज|

अननर वालॊत :-

कायलाई तो कयें गे अबी वफको टे क ओव्शय कयो | अगय नशी दे यशे तो टे क ओव्शय कयके शॉटे र

चारू कयो| उवके ये ट का जो वजब्वडाईज कयने का शै लो ऩदाधधकायीमो का मभटीॊग रगाके वजब्वडाइन कय

वकते शै तो वजब्वडाइज कयो| वध्मा तम्
ु शी काम कयता ऩॉझझदटव्श ऩेळॊटरा कॉयन्टाइन वेररा घेऊन जाता
आझण कॉन्रॅ कट ऩवानरा काम कयता?
भा. अनतरयकत आमुकत ् :-

भा. वबाऩतीॊच्मा ऩयलानगीने आऩरे कॉयन्टाइन वेंटय आझण वी .वी.वी. आशे त ते ॲज गूड ॲज

शॉस्ऩीटर आशे त. शॉस्ऩीटरचा दजाा जयी नवरा तयी नतथे जे ऩेळॊट आऩण ठे लरे आशे त ते ॲज गूड ॲज

शॉस्ऩीटर आशे. ऩयॊ तु इथे ॲडभीट अवरेल्मा रोकाॊच्मा ऩेळॊटच्मा वस्ऩेकटच्मा अऩेषा खऩ
ू जास्त आशे त .
त्माभुऱे आम्शी अवा ननणाम घेतरा शोता की जमाॊच्मा जास्त अऩेषा आशे त अळाॊना जे शॉटे र स्लत:शून ऩूढे
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मामरा तमाय आशे त जे ऩॉझझदटव्श आझण वस्ऩेकट ऩेळॊटना त्माॊच्माकडे ठे ऊन वेला द्मा मरा तमाय आशे त .
त्माॊच्मा वोफत चचाा करुन शा ननणाम घेतरा शोता ऩयॊ तु ह्मा ननणामाच्मा फाफत प्रत्मेकाची लेगलेगऱी भत

आशे त. अनतळम टोकाची भत आशे त . कोणी वाॊगते घेतरेरा ननणाम खऩ
ू चाॊगरा आशे , कोणी म्शणते शा
ननणाम तम्
ु शी घ्मामराच नको शोता. म्शणजे तम्
ु शी श्रीभॊत आझण गरयफाॊभध्मे दयी लाढलता.
अननर वालॊत :-

स्टॅ जन्डॊग कमभटीच्मा 16 वदस्माॊच्मा बालना तुभच्माऩमंत ऩोशोचल्मा शी पॅमवमरटी चारू ठे ला

म्शणून ऩूढे कायलाई कळी कयणाय ते वाॊगा.
भा. अनतरयकत आमुकत :-

ह्मा ननणामाफद्दर प्रत्मेकाची खऩ
ू टोकाची भत आशे त

. तय ह्मा वॊ दबाात जो काशी ऩढ
ू चा

आऩल्मारा ननणाम घ्मामचा त्माॊच्मालय काम कायलाई कयामची शी पॅमवमरटी ऩूढे चारू ठे लामची की नाशी.
ह्माॊच्मा ये टफद्दर काम कयामचे त्माफद्दर ऩदाधधकाऱ्माॊळी चचाा करुन ननणाम घेऊ.
अननर वालॊत :-

वदस्माॊच्मा बालना कमभळनय वाशे फ कऱला. ऩॉझझदटव्श चे काम कयता.

भा. अनतरयकत आमुकत :-

ऩॉझझदटव्श आझण अमवभयभॅटीक शे वगऱॊ आऩण कॉयन्टाइन वेररा ऩाठलतो

. ऩॉझझदटव्श आरे

आशे त त्माचे कॉन्टॅ कट रे व कयतो . शामरयस्क कॉन्टॅ कट रो रयस्क कॉन्टॅ कट वध्माच्मा ऩॉमरवीनूवाय वगऱे
ऩॉझझदटव्श शामरयस्क आझण रो रयस्क कॉन्टॅ कट आऩण कॉयन्टाइन वेररा मळफ्ट कयतो.
अननर वालॊत :-

शामरयस्क आझण रो रयस्क तुम्शी कॉयन्टाइनरा मळफ्ट कयता त्माॊची टे स्ट केव्शा कयता . प्रोटोकॉर

काम आशे .

भा. अनतरयकत आमुकत :-

नतथे गेल्मा गेल्मा जेलढे ळकम आशे तेलढ्मा रलकय त्माॊचे स्लॅफ ऩाठलामचे प्रोटोकॉर आशे

आऩल्माकडे ऩेळॊटची वॊख्मा जास्त आशे . शामरयस्क कॉन्टॅ कट रो रयस्क कॉन्टॅ कट जास्त आशे

.

. आझण

टे स्टरा भमाादा आशे . वदस्माॊनी जमा बालना व्मकत केल्मा आशे त 2-3 ददलव रागरे . ऩेळॊट ककती आशे त
त्माचा स्लॅफ घेतरा गेरा नाशी शी लस्तजू स्थती ती आशे कायण ऩेळॊटची वॊख्मा जास्त आशे.
अननर वालॊत :-

डब्ल्म.ू एच.ओ. चा प्रोटोकॉर काम वाॊगतो डॉकटय काम वाॊगतात एखादा ऩेळॊट ऩॉझझदटव्श

आल्मानॊतय त्माच्मा जे कॉन्टॅ कटभध्मे त्माची टे स्ट

7 ददलवानॊतय कयामची . 7 ददलवाच्मा अगोदय जय

टे स्ट केरी तय तो रयऩोटा खयाफ मेऊ ळकतो . नककी प्रोटोकॉर काम आशे 7 ददलवानॊतय कयामची आशे की
रलकय कयामची आशे.

भा. अनतरयकत आमुकत :-

प्रोटोकॉर वला वदस्माॊना रेखी कऱलतो.

अननर वालॊत :-

आता तुम्शी रॉकडाऊन काम कयतो, फ्रोय कयता, रुभ कयता की एरयमा कयता.

भा. अनतरयकत आमुकत :-

आऩण प्रोजव्शटे ड एरयमाभध्मे डडकरेय कयतो.

अननर वालॊत :-

त्रफल्डीॊग ऩण
ू ा रॉकडाऊन कयता.
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भा. अनतरयकत आमक
ु त ् :-

त्रफल्डीॊग ऩूणा रॉकडाऊन कयत नाशी.

अननर वालॊत :-

आता काम कयता.

भा. अनतरयकत आमुकत ् :फ्रोअय कयतो.

अननर वालॊत :-

दोन ददलवाऩावून भाझ्मा फाजूची त्रफल्डीॊग आशे. वलॊग रॉकडाऊन केरी आशे.

भा. अनतरयकत आमक
ु त ् :-

शा प्रॉब्रेभ कवा आशे ऩाटीर वाशे फाॊनी वाॊधगतरे.

अननर वालॊत :-

तम्
ु शी ऩकका ननणाम वाॊगा ना.

भा. अनतरयकत आमुकत ् :-

प्रत्मेक भेडीकर ऑकपवय लेगलेगऱा ननणाम घेतात . प्रत्मेक भेडडकर ऑकपवयनी जी काशी कायलाई

कयामची जो काशी ननणाम घ्मामचा........
अननर वालॊत :-

नवलन आमक
ु त आल्मानॊतय वलॊग रॉकडाऊन कयामचा ननणाम झारा आशे . त्मा अनऴ
ु ॊगाने कायलाई

शोते. तवे अवेर तयी ऩण आम्शारा चारेर . आम्शी तुम्शारा म्शणत नाशी की फ्रोअय रॉकडाऊन कया .
वलॊग रॉकडाऊन कया चारेर ऩण काशीतयी स्टॅ न्डडा ठे ला.
भा. अनतरयकत आमक
ु त ् :-

त्माफाफत वगऱीकडे मुननपॉम्मााटी अवेर.

वयु े खा वोनाय :-

4-5 ददलवाॊऩूली ऩॉझझदटव्श ऩेळॊट शोता त्माची डेथ झारी. नतकडे आता फोडा राला.

अननर वालॊत :-

तम्
ु शी ऩॉझझदटव्श ऩेळॊटची मरस्ट ऩाठलतो . त्माच्मालय ऩण
ू ा ॲड्रेव का दे त नाशी . मभयायोड ऩल
ू ा कुठे

ळोधामचे ॲड्रेव ददरा तय आम्शारा वुध्दा कऱे र रोकाॊना वुध्दा कऱे र आझण रोक केअय घेतीर

,

वोवामटीच्मा रोकाॊना ऩण कऱे र.
(वबागश
ृ ात गोंधऱ)
भा. वबाऩती :-

भेश्राभलय कायलाई कधी शोणाय . ळशय भें त्रफभायी पैरी शुई शै | आऩ रोग ळशय भें जव्शजीट कयीए
लॉडा भें जाकय 3-3 घॊटे मभटीॊग रगाऐॊग|े
भा. अनतरयकत आमुकत ् :-

भा. वबाऩती वाशे फाॊच्मा ऩयलानगीने फोरतो , भागच्मा स्टॅ जन्डॊग कमभटीच्मा फैठकीभध्मे उद्मान

अधधषक श्री. भेश्राभ ह्माच्माफाफत भॅकझीभभ वदस्माॊनी जमा तक्रायी केल्मा आशे त त्मा अनुऴॊगाने त्माॊना
ळोकव नोदटव ददरेरी आशे . त्मा ळोकव नोदटवचा वऩये ड आज वॊऩतो . त्मानुवाय त्माॊना त्माॊचे रेखी
म्शणणे भाॊडण्मावाठी जो लेऱ आऩल्मारा त्माॊना ननमभानुवाय द्मामचा शोता तो आज फोरतीर त्मानॊतय
त्माॊचे जे रेखी उत्तय मेईर त्मा ननमभानुवाय ऩुढची कायलाई केरी जाईर

स्टॅ जन्डॊग कमभटीच्मा वला वन्भा. वदस्माॊना रेखी अलगत कयण्माॊत मेईर.
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कभरेळ बोईय :-

लॊदना ऩाटीर फद्दर.

अननता ऩाटीर :-

त्माॊच्मा जागी दव
ु ये डॉकटय ठे ला.

भा. अनतरयकत आमुकत ् :-

तवे वाॊगू ळकत नाशी कायण डॉकटयाॊची खऩ
ू कभतयता आशे.

याकेळ ळशा :-

रॉकडाऊन का यश गमा|

भा. अनतरयकत आमक
ु त ् :-

रॉकडाऊन वलऴमी वलांची भत जाणून घ्मामरा रागेर . रॉकडाऊन वकवेव पुर झारे की नाशी

त्मानुवाय चचाा करु. ननणाम घेऊ.
नगयवधचल :-

प्रकयण क्र . 24, कोयोना ननमॊिणावाठी लैद्मकीम ल इतय फाफी खये दीवाठी आमुकताॊना भशायाष्र

भशानगयऩामरका अधधननमभ अनुवूची “ड” भधीर प्रकयण ५ करभ (२) (२) अॊतगात प्राधधकृत कयणेफाफत.
अननर वालॊत :-

आमुकताॊना ऑरये डी अधधकाय आशे त का ? अलरोकनभध्मे जे आमुकताॊना अधधकाय आशे त

कयोड याजमळावनाकडून आशे त ते आऩण कोयोनावाठी खचा कयतो ते अधधकाय आमक
ु ताॊना आशे त ना

10

.

वत्ताऩषाची कम्ऩरेंट आशे . आमुकत दशळोफ दे त नाशी तो दशळोफ दे त चरा . आमुकताॊना अधधकाय ददरा
आशे खचाा कयने भें ऑब्जेकळन नशी उवका दशवाफ दो|
स्नेशा ऩाॊडे :-

आमुकत वाशफ को ऑरये डी री शॅन्ड ददमा शै | जो बी खचा शै लो कय वकते शै | रेककन उवका

रेखी जोखा वदस्म को मभरना चादशए | ऩता चरना चादशए की कशाॉ कशाॉ खचा शुआ शै | ळावन वे 10
कयोड आए लो कशाॉ कशाॉ खचा शुए| 10 कयोड का दशवाफ फताए लो रेखी जलाफ उनको बी ददमा जाए औय
95 वदस्म को इन्पॉभा ककमा जाए कमा कमा काभ शो गए उवभें कमा ऩें डीॊग शै | ळावन वे ऩैवे आए की
नशी आए उवका रेखा जोखा ददमा जाएगा तो अच्छा यशे गा|
भा. अनतरयकत आमुकत ् :-

प्रत्मेक वलबागारा वुचना ददरी आशे

. भाचा भदशन्माऩावून जो कोव्शीड वुरु झारा आशे

त्माअनुऴॊगाने जी काशी प्रनतफॊधात्भक कायलाई कयतो त्माअनुऴॊगाने झारेल्मा आजऩमंतच्मा खचााचा
तऩळीर भा . स्थामी वमभती ल भशाऩौय भॅडभना
आशे.

रेखी दे ण्माच्मा वुचना वला वलबागाॊना दे ण्मात आरेरे

स्नेशा ऩाॊडे :-

औय जो 10 कयोड आए उवभें वे कमा कमा काभ शो गए|

श्रीप्रकाळ मवॊग :-

10 कयोड आए की 13 कयोड उवका खर
ु ावा कयो|

भा. अनतरयकत आमुकत :10 कयोड .

अननर वालॊत :-

फॅयीकेट्व रालामरा जलऱ जलऱ 52 राखाच्मा लयती खचा केरा आशे . त्माच्माभध्मे ककती लाचलू

ळकता. तेच फॅयीकेट लाऩयतो. ऩामरकेने जयी केर. भुॊफईवायख्मा दठकाणी कॊऩन्मा स्ऩॉन्वय कयतात.
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धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

शभाये वन्भा. वदस्म एमरगेळन रगामा था की वत्ताधायी ऩष को दशवाफ ककताफ चादशए|

अननर वालॊत :-

वफको चादशए|

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

दशवाफ ककताफ वफको चादशए|

अननर वालॊत :-

वत्ताधायी जजल्शाध्मष को इॊटयव्ह्मू घूभ यशा शै | शभ रोग ऑथोयीटी दे ते शै खचाा कयो रेककन

शभको दशवाफ दो|

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भा. आमुकत वाशे फ तुम्शी भाधगतरा कोणताशी नगयवेलक कोणताशी ऩदाधधका

यी तुम्शारा

एच.ओ.डी. द्मामरा नाशी म्शणत नाशी . ऩयॊ तु ह्मा ननमभाभध्मेच म्शटरे आशे की आमक
ु ताॊना खचा
कयामचा अधधकाय आशे . खचा केल्मानॊतय त्माॊनी खचााचा जो काशी तऩळीर अवेर तो स्थामी आझण

भशावबेरा वादय कयाला . आज जुरै शोऊन गेरा भाचा , एवप्रर, भे, जून तीन भदशने ऩ कडा. आजतागमत
ददरा नाशी. का ददरा नाशी ? वदस्म फोररे 52 राख खचा केरा त्माॊनी वाॊधगतरे आभदाय वाशे फाॊनी ऩि

ददरे आशे . 52 राखाचे फॅयीकेटचे त्रफर आशे अवे अनेक त्रफर जी .वी.वी. चे त्रफर फॅयीकेट्व कळारा रालरे

आशे त. ह्माॊचा ऩण व्मलवाम आशे . फॅरयकेट्व कवे रालरे ऩादशजेत एकद भ स्टे ट रालरे ऩादशजे . ह्माॊनी
वादशत्म उचरून आणरे कुछ बी रगा ददमा | उवका 60 रुऩमे ऩय भीटय ऩैवे दे यशे शै | शा खचा लाचलू
ळकतो. भशाऩामरकेचे प्रथभ नागरयक भशाऩौयाॊनी 3-3 ऩि ददरी आशे त की आऩण केरेरा कोव्शीडचा खचा

आम्शारा शौव नाशी आम्शारा रोक वलचायतात . ऩिकाय आम्शारा वलचायतात. 3 ऩि दे ऊन वध्
ु दा तभ
ु चे
अधधकायी, वलबाग प्रभुख का दे त नाशी. काशीतयी गौडफॊगार अवेर तय दे त नाशी ना.
भा. वबाऩती :-

खचे का दशवाफ जल्द वे जल्द ददमा जाए|

अननर वालॊत :-

फॅरयकेट्व का जैवे फोरा लैवे कम्मनु नटी ककचनऩय वव्ला दो कयोड खचाा ककमा|

भा. अनतरयकत आमुकत :-

आऩण नाशी ळावनाने केरा.

अननर वालॊत :-

ऩैवा आऩरा आशे ना.

भा. अनतरयकत आमक
ु त :-

भशाऩामरकेचा नाशी याजमळावनाचा आशे.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

वाशे फ ननमभ फघा एका कॉटचे आऩण

नतवऱ्मारा 26 रुऩमे दे तो म्शणजे

35 रुऩमे दे तो . दव
ु ऱ्मारा 30 रुऩमे प्रव धान्म दे तो ,

एका काभावाठी तीन रोकाॊना

काशीतयी फघा . फनघतरे तय ऩब्रीकचे ऩैवे लाचतीर ना

दे तो आझण आम्शी वाॊगतो त्माच्मात

. तुम्शी कळावाठी आशे त जनतेचे ऩैवे

लाचलण्मावाठीच आशे त ना. आम्शी नाशी म्शणत नाशी ऩयॊ तु अडीज कयोडचा झखचडी घोटाऱा आशे . आम्शी
ठणकालून वाॊगतो तु म्शी फघा . जी.वी.वी. 35 रुऩमे दे तो आझण नॉभार भाणूव

20 रुऩमे कुठे तयी पयक

आशे की नाशी. जी.वी.वी. चा रुभ ये ट लेगऱा आशे , नॉभारचा रुभये ट लेगऱा आशे . जी.वी.वी. चा जेलणाचा

ये ट ऩण लेगऱा अवेर ना त्मारा 35 रुऩमे ह्मारा 30 रुऩमे. फाकीचे 26 रुऩमे कुठे प्रॉब्रेभ आशे . आम्शी
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नाशी म्शणत नाशी . तम्
ु शी त्रफनधास्त खचा कया . कोयोनाचा व्शामयव आऩल्मारा थाॊफलामचा आशे . अवे
अनेक आशे त तुम्शी आज जे वलऴम ददरे आशे त ना त्मा वलऴमाभध्मे ऩण बयऩूय आशे . इथे जे रोक फवरे

आशे त त्माॊना ऩण नॉरेज आशे . ते फाशे यचे नॉरेज घेतात . ळेअय कयतात काशी चाॊगल्मा गोष्टी अवतीर
तय तम्
ु शी घेतल्मा ऩादशजेत . त्मा ददलळी आमक
ु ताॊकडे वबाऩती वाशे फ

, उऩभशाऩौय शोते . वबाऩतीॊनी

आमुकताॊना वलचायरे वाशे फ तुम्शारा शा जो अधधकाय ऩादशजे शा पकत ळावनाच्मा ननधीभध्मे ऩादशजे का

जनयर ननधीभध्मे ऩादशजे . आमुकत फोररे भरा पकत ळावनाच्मा ननधीभध्मे च तुम्शी द्मा . भरा काशी

प्रॉब्रेभ नाशी . भरा गयज ऩण नाशी . तयी वुध्दा भी घेऊन ठे लतो . भरा अधधकाय आशे . आता तुम्शारा
ळावनाचे ऩण ऩादशजे ऩामरकेचे ऩण ऩादशजे की दोन्शी ऩण ऩादशजे वाॊगा

. वबाऩती ददरदाय आशे त ,

उऩभशाऩौय ददरदाय आशे त.
भा. अनतरयकत आमुकत ् :दोन्शी ऩादशजे.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

दे ऊन टाकरे आम्शी दे ताना आम्शी वुचना कयतो त्मा वुचनाॊची अॊभरफजालणी झारी ऩादशजे

.

अॊभरफजालणी झारी तय पामदा नागरयकाॊचा तुभचा वगळ्माॊचा आशे . भशाऩामरका कामाषेिात कोवलड -19
मा आजायालय ननमॊिण आणणे ल प्रादब
ु ााल योखणेकाभी वलवलध उऩाममो

त्माकाभी लैद्मकीम ल इतय फाफीॊची उऩरब्धता तातडीने शोणे गयजेचे आशे

जना कयणे भशत्लाचे अवून

. वफफ, कोवलड-19 च्मा

ननमॊिणाकयीता काशी लैद्मकीम ल इतय फाफी ननवलदे मळलाम थेट खये दी कयणे आलश्मक झारेरे आशे.
भशायाष्र भशानगयऩामरका अधधननमभ अनूवूची ड भधीर प्रकयण

5 करभ (2)(2) अन्लमे भा .

स्थामी वमभती भा . आमुकताॊनापकत कोयोना ननमॊिणावाठी अनतआलश्मक लैद्मकीम ल इतय फाफी

खये दीवाठी /ननवलदा भॊजयु ीकयीता खारीर अटीळतींच्मा अधधन याशून प्राधधकृत कयीत आशे.
1) ळावनाकडून आरेरा ननधी खचा कयाला ल यककभ कभी ऩडल्माव भशाऩामरकेच्मा ननधीभधन
ू
आलश्मक फाफीॊची ऩत
ा ा करुन खचा कयाला.
ू त

2) अनतआलश्मक ल तातडीच्मा लेऱीच ददरेल्मा अधधकायाचा लाऩय कयाला

उऩरब्धता आऩणाॊव तातडीची नवल्माव रयतवय ननवलदा प्रकक्रमा कयाली.

वला

. आलश्मक लस्तुॊची

3) खचा केल्मानॊतय त्माची वॊऩण
ू ा तऩमळरलाय भादशती भा. स्थामी वमभती ल भा. भशाऩौय माॊना वादय
कयाली.

4) भा. स्थामी वमभती वबेत केरेल्मा खचााचे अलरोकन त्लयीत वादय कयाले.
5) भा. स्थामी वमभतीरा अवरेरे रु

.50 राख ऩमंतचेआधथाक ल प्रळावकीम खचााच्मा भॊजुयीचे

अधधकाय वुध्दा भा. आमुकत माॊना दे ण्मात मेत आशे.

भशायाष्र भशानगयऩामरका अधधननमभ करभ 73(क) नव
ु ाय ननवलदाॊना भान्मता दे ण्माचा अधधकाय

भा. स्थामी वमभतीरा आशे , तवेच आणीफाणीच्मा ऩरयस्थीतीभध्मे आलश्मक अवरेल्मा काभाॊना भान्मता
दे ण्माचा अधधकाय करभ

67 (3)(क) नुवाय भा . आमुकत माॊना अवून भा . आमुकत माॊनी भान्मता

ददल्मानॊतय खचााची भादशती भा. स्थामी वमभतीव वादय कयणे अननलामा आशे.

कयीता भा . आमुकत माॊनीकोवलड -19 कयीता आताऩमंत खचा केरेरी यककभ , ननवलदा, कामाादेळ

माॊची वॊऩूणा तऩमळरलाय भादशती दे लून खचााव ल ननवलदे व भा . स्थामी वमभतीच्मा भान्मतेवाठी ऩुढीर भा.
स्थामी वमभती वबेत प्रस्ताल वादय कयालेत अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.
श्रीप्रकाळ मवॊग :-

भाझे अनभ
ु ोदन आशे.
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भा. वबाऩती :-

ठयाल भॊजूय.

प्रकयण क्र. 24 :-

कोयोना ननमॊिणावाठी लैद्मकीम ल इतय फाफी खये दीवाठी आमक
ु ताॊना भशायाष्र भशानगयऩामरका

अधधननमभ अनुवूची “ड” भधीर प्रकयण ५ करभ (२) (२) अॊतगात प्राधधकृत कयणेफाफत.
ठयाल क्र. 22 :-

भशाऩामरका कामाषेिात कोवलड-19 मा आजायालय ननमॊिण आणणे ल प्रादब
ु ााल योखणेकाभी वलवलध

उऩाममोजना कयणे भशत्लाचे अवून त्माकाभी लैद्मकीम ल इतय फाफीॊची उऩरब्धता तातडीने शोणे गयजेचे

आशे . वफफ, कोवलड-19 च्मा ननमॊिणाकयीता काशी लैद्मकीम ल इतय फाफी ननवलदे मळलाम थेट खये दी कयणे
आलश्मक झारेरे आशे.

भशायाष्र भशानगयऩामरका अधधननमभ अनूवूची ड भधीर प्रकयण

5 करभ (2)(2) अन्लमे भा .

स्थामी वमभती भा . आमक
ु ताॊनापकत कोयोना ननमॊिणावाठी अनतआलश्मक लैद्मकीम ल इतय फाफी

खये दीवाठी /ननवलदा भॊजुयीकयीता खारीर अटीळतींच्मा अधधन याशून प्राधधकृत कयीत आशे.
1) ळावनाकडून आरेरा ननधी खचा कयाला ल यककभ कभी ऩडल्माव भशाऩामरकेच्मा ननधीभधन
ू वला
आलश्मक फाफीॊची ऩूतत
ा ा करुन खचा कयाला.

2) अनतआलश्मक ल तातडीच्मा लेऱीच ददरेल्मा अधधकायाचा लाऩय कयाला

उऩरब्धता आऩणाॊव तातडीची नवल्माव रयतवय ननवलदा प्रकक्रमा कयाली.

. आलश्मक लस्तुॊची

3) खचा केल्मानॊतय त्माची वॊऩूणा तऩमळरलाय भादशती भा. स्थामी वमभती ल भा. भशाऩौय माॊना वादय
कयाली.

4) भा. स्थामी वमभती वबेत केरेल्मा खचााचे अलरोकन त्लयीत वादय कयाले.
5) भा. स्थामी वमभतीरा अवरेरे रु

.50 राख ऩमंतचेआधथाक ल

अधधकाय वध्
ु दा भा. आमक
ु त माॊना दे ण्मात मेत आशे.

प्रळावकीम खचााच्मा भॊजुयीचे

भशायाष्र भशानगयऩामरका अधधननमभ करभ 73(क) नुवाय ननवलदाॊना भान्मता दे ण्माचा अधधकाय

भा. स्थामी वमभतीरा आशे , तवेच आणीफाणीच्मा ऩरयस्थीतीभध्मे आलश्मक अवरेल्मा काभाॊना भान्मता
दे ण्माचा अधधकाय करभ

67 (3)(क) नव
ु ाय भा . आमक
ु त माॊना अवन
ू भा . आमक
ु त माॊनी भान्मता

ददल्मानॊतय खचााची भादशती भा. स्थामी वमभतीव वादय कयणे अननलामा आशे.

कयीता भा . आमुकत माॊनीकोवलड -19 कयीता आताऩमंत खचा केरेरी यककभ , ननवलदा, कामाादेळ

माॊची वॊऩूणा तऩमळरलाय भादशती दे लून खचााव ल ननवलदे व भा . स्थामी वमभतीच्मा भान्मतेवाठी ऩुढीर भा.
स्थामी वमभती वबेत प्रस्ताल वादय कयालेत अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.
वच
ु क :- श्री. धल
ृ ककळोय ऩाटीर

अनभ
ु ोदक :- श्री. श्रीप्रकाळ मवॊग

ठयाल वलाानुभते भॊजूय
वशी /-

वबाऩती

स्थामी वमभती

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका
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नगयवधचल :-

प्रकयण क्र . 25, मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा लैद्मकीम वलबागाकयीता आलश्मक औऴधे

वजजाकर भटे रयमर , रॅ फ भटे रयमर खये दी कयणेकाभी भागवलण्मात आरेल्मा ननवलदाॊचे दय भॊजूय

,

कयणेफाफत.

अननर वालॊत :-

एलढी भोठी जी मरस्ट आरी आशे ह्माच्माभध्मे कोयोना वॊफॊधधत ककती औऴध आशे त.

भा. अनतरयकत आमुकत :वला.

अननर वालॊत :-

ह्माच्माभध्मे ये मभडीवी लगैये भागलतो का ? वध्मा जे ळॉटे ज चाररे आशे ते आऩण भागलतो का ?

ते गयजेचे आशे . राईप वेव्शीॊग जो शै ये मभडीवीलय लो इवेन्ळीमर शै ना इतना फडा मरस्ट शै | आऩल्मा 12
ओ.ऩी.डी. आशे त. इॊददया गाॊधी शॉस्ऩीटर आशे . इॊददया गाॊधी शॉस्ऩीटर आऩण रयप्रेवभें ट दे तो

. 12

ओ.ऩी.डी. 3 भदशने जलऱ जलऱ 8 चारू आशे त. 3 भदशने कोव्शीड चाररे आशे . ह्माच्मा ऩूलीचा जो स्टॉक
मळल्रक आशे . त्माचे भोजभाऩ आऩण घेतरे आशे का?
भा. अनतरयकत आमुकत :-

ये मभडीवीफाफत जे आशे ते डडस्रीब्मूटयरा दे त नाशी डामये कट कॊऩनीकडून भागलामरा रागते.

अननर वालॊत :-

ते भागला . ते गयजेचे आशे . एलढी शारत झारी आशे ते कुठे मभऱत नाशी

. प्रामव्शे ट शॉस्ऩीटर

दे खीर त्माचे अव्लाच्मा वव्ला चाजेव घेतात. आऩण कयोडो रुऩमे ह्मा भेडीवीनवाठी खचा कयणाय अवू तय
ते वध्
ु दा गयजेचे आशे.
श्रीप्रकाळ मवॊग :-

25 नॊफय का जो प्रकयण शै लो वलऴम जरुयी शै इवभें रेना इतना फडा ऩढना ऩडेगा|

भा. वबाऩती :शै |

ऩढाई कयीए शय वार का शै | त्रफभायी चारू शै कोई वदस्म ऩय एमरगेळन ना रगे लो दशवाफ वे जो

अननर वालॊत :-

ह्माच्माभध्मे व्शें टीरेटय आशे.

भा. अनतरयकत आमुकत :नाशी.

अननर वालॊत :-

ह्माच्माभध्मे वजीकर आमटभभध्मे व्शें टीरेटय घेऊ ळकत नाशी का?

भा. अनतरयकत आमुकत :-

व्शें टीरेटयवाठी ळावनाची ऩयलानगी रागते.

अननर वालॊत :-

ऩयलानगी घ्मा ना.

भा. अनतरयकत आमुकत :-

ळावनारा प्रस्ताल ददरेरा आशे.
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अननर वालॊत :-

प्रामव्शे ट शॉस्ऩीटरचे व्शें टीरेटय उचरून घेऊन आरे आशे त . भोठ्मा शॉस्ऩीटरचे आशे त ऩण छोटे

छोटे शॉस्ऩीटर आशे त . जमाॊनी स्लत:च्मा खचााने शॉस्ऩीटर फाॊधरेरी आशे त . त्माची व्शें टीरेटय घेऊन आरे
आशे त. तो शॉस्ऩीटरलारा काम रीटभें ट कयणाय.
भा. अनतरयकत आमुकत :करु मा.

व्शें टीरेटयचा प्रस्ताल ळावनाकडे गेरेरा आशे . ळावनाची भॊजूयी आरी की आऩण व्शें टीरेटय खये दी

अननर वालॊत :-

रलकयात रलकय कया. ळावन तय भॊजयू ी दे त.े

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

ह्माच्माभध्मे स्लाईर वजायी इन्स्ूभें ट वेट म्शणजे आऩण स्ऩाईर वजायी कयतो.

भा. अनतरयकत आमक
ु त ् :-

दय भॊजूय करुन घेतो. बवलष्मात आऩल्मारा प्रोमवजय कयामरा रागू नमे.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

स्ऩाईज वजायी डॉकटयकडे नाशी

.

ह्मा कॅऩवूर ,

ॲन्टी फामोदटक इॊजेकळनची नाल ददरी

ह्माच्माफयोफय तुम्शी त्मा कॊऩनीचे नाल ऩण ददरे. आता एकझाम्ऩर 6-6 गोळ्मा आशे त. प्रत्मेकाची कॊऩनी
लेगलेगऱी आशे . भोठी घेतरी तय त्माचा ये ट जास्त . तम्
ु शी वाॊधगतरे शी कॅडीड वऩरोवयी आशे शी

2.80

ऩैळाची आशे . एकाचे टाकरे 9.83 ऩैवे आशे तो चाॊगरी कॊऩनी दे णाय आशे . 2.80 ऩैवे तो पारतू कॊऩनी

दे णाय आशे . भग तुम्शी ह्मारा दे णाय. एकझाभप्र त्रफवरयी फॉटर शी आम .एव.आम. भाका आशे . ऩण शी
चारू कॊऩनी.

भा. अनतरयकत आमुकत :-

आम.एव.आम. भाका आऩण चारू भागू ळकत नाशी.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

नॉभार मभनयर लॉटयची आऩण प्राईज घेतरी . आता त्रफवरयीलारा ये ट जास्तच टाकणाय शा ये ट

कभी टाकणाय.

भा. अनतरयकत आमुकत :-

मभनयर नाशी ऩॅकेज ड्रीॊकीॊग लॉटय आशे.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

भी शी कॊऩनी ददरी तय ह्माची कॉस्ट कभी अवणाय आझण ह्माने त्रफवरयी ददरी तय ह्माची

कॉस्ट जास्त अवणाय . म्शणजेच काम आऩण िॅन्डेड आमटभ दे त नाशी

. त्माच्माने कम्मनू नकेळन गॅऩ

आझण ये टवाठी ले गऱ शोते . जय तुम्शारा शी कॊऩनी ऩादशजे . शे तुम्शारा टॅ फरेट ऩादशजेत ना . तुम्शी त्मा
कऩॊनीचे नाल मरशा की तुम्शारा यॅनफॅकवीचे ऩादशजे की छोट्मा भोठ्मा ऩादशजे

बाईंदयभध्मे ऩण बयऩयू टॅ फरेट फनतात. ते तम्
ु शारा आणखीन स्लस्त ऩडणाय.

. इथे तायाऩूय , मभया

भा. अनतरयकत आमक
ु त :-

माफाफतीत आऩल्मारा तव कयता मेणाय नाशी.

धल
ृ ककळोय ऩाटीर :-

एलढी औऴध ददरी आशे त कॊऩनीचे नाल कुठे आशे

टॅ फरेट आशे. इॊजेकळन आशे.
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भा. अनतरयकत आमक
ु त :-

डडस्रीब्मुटयची नाले आशे त.

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

त्माॊनी टें डय बयरे. उदाशयण कऱरे का तम्
ु शी भरा वाॊधगतरे टें डय काढरे.

भा. अनतरयकत आमुकत :-

शी कॊऩनी जे वप्राम कयणाय आशे त ते िॅन्डेड कॊऩनीचीच औऴध घेतरी ऩादशजे.

श्रीप्रकाळ मवॊग :-

आऩ फोर यशे शै फाकी शोता नशी|

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

वय आम्शी तुम्शारा खचााची भॊजूयी ऩण दे तो. ऩण त्माचफयोफय जमा रुऩोल्व आशे त त्मा तुभच्मा

ननदा ळनाव आणून दे णे आभचे काभ आशे . आज जी 5 कयोडची उभाऊॊट आशे . जय वभजा ह्माच कॊऩनीरा
शीच टॅ फरेट ह्माच कॊऩनीची ऩादशजे अवेर जय म्शॊ टरे अवते तय त्माॊनी नककीच कॉम्ऩीटे टय टाकरा

अवता. आम्शी तुम्शाॊरा अधधकाय ददरा . प्रळावनाने गोऴलाऱ्मात नभुद केल्माप्रभाणे तकता क्र .1 भधीर
औऴधे ल वादशत्म ऩुयलठा कयणाऱ्मा 2 ल त्माऩेषा कभी ननवलदा आल्मा अवल्माने स्ऩधाात्भक दय प्राप्त

झारेरे नाशीत. त्माभुऱे मा औऴधे ल वादशत्म ऩुयलठा कयणेकाभी पेय ननवलदा भागलाली तवेच तकता क्र .2
ल 3 भधीर औ ऴधे, वजजाकर भटे यीमर ल रॅ फ भटे यीमर ऩुयलठा कयण्माच्मा ननवलदे चा दय मोग्म

अवल्माने ननवलदा जस्लकायणेव ल रु. 5 कयोड मा खचााऩमंतच भान्मता दे त आशे अवा भी ठयाल भाॊडत
आशे.

शवभुख गेशरोत :-

भाझे अनभ
ु ोदन आशे.

भा. वबाऩती :-

ठयाल भॊजयू .

प्रकयण क्र. 25 :-

मभया बाईं दय भशानगयऩामरकेच्मा लैद्मकीम वलबागाकयीता आलश्मक औऴधे , वजजाकर भटे रयमर ,

रॅ फ भटे रयमर खये दी कयणेकाभी भागवलण्मात आरेल्मा ननवलदाॊचे दय भॊजयू कयणेफाफत.
ठयाल क्र. 23 :-

प्रळावनाने गोऴलाऱ्मात नभुद केल्माप्रभाणे तकता क्र.1 भधीर औऴधे ल वादशत्म ऩुयलठा कयणाऱ्मा

2 ल त्माऩेषा कभी ननवलदा आल्मा अवल्माने स्ऩधाात्भक दय प्राप्त झारेरे नाशीत . त्माभुऱे मा औऴधे ल
वादशत्म ऩुयलठा कयणेकाभी पेय ननवलदा भागलाली तवेच तकता क्र

.2 ल 3 भधीर औऴधे , वजजाकर

भटे यीमर ल रॅ फ भटे यीमर ऩयु लठा कयण्माच्मा ननवलदे चा दय मोग्म अवल्माने ननवलदा जस्लकायणेव ल रु. 5
कयोड मा खचााऩमंतच भान्मता दे त आशे अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.
वुचक :- श्री. धल
ृ ककळोय ऩाटीर

अनुभोदक :- श्री. शवभुख गेशरोत

ठयाल वलाानभ
ु ते भॊजयू
वशी /-

वबाऩती

स्थामी वमभती

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका
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नगयवधचल :-

प्रकयण क्र . 26, मभया बाईंदय भशानगयऩा मरकेच्मा लैद्मकीम वलबागाकयीता आलश्मक डावनाळके

ल अऱीनाळके खये दी कयणेकाभी भागवलण्मात आरेल्मा ननवलदाॊचे दय भॊजूय कयणेफाफत.
अननर वालॊत :-

मवयीमर नॊ . 10 फघा. पॉगीॊग भमळन ळशयाभध्मे चारू नाशी . ऩूलीच्मा फॊद झाल्मा आझण आऩण

आऊट वोमवंग कयतो. पॉगीॊग भमळन कधी घेणाय? ह्माच्मा ऩूलीच्मा पॉगीॊग भमळन काम झाल्मा?
भा. अनतरयकत आमुकत :-

पकत ये ट भॊजूय करुन ठे लतो. जळी जळी गयज बावेर.

अननर वालॊत :-

ळशयाभध्मे पॉगीॊग कयत नाशी. आभचे डी.एभ.वी. म्शणारे, पॉगीॊगरा काशी अथा नवतो. रोकाॊच्मा

घयात धयू पेकतो. शे आऩण भॊजूय करुन घेणाय तय घेणाय की नाशी.
ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

वॅननटाईज कयामरा रागते ना. कोल्ड पॉगीॊग भमळन ते आशे.

अननर वालॊत :-

चें ज स्प्रे भमळन 21 नॊ. फघा. काम प्राननॊग केरे ककती घेणाय आशोत?

भा. अनतरयकत आमुकत :-

टे म्ऩो आऊट वोवा कयण्माची एक ननवलदा केरी आशे. ती ननवलदा जय भॊजयू झारी तय.....

अननर वालॊत :-

ती आऩण भॊजूय केरी शोती.

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

त्मा टे म्ऩोभध्मे जी भमळन रागते ती आऩण भॊजूय कयतो.

अननर वालॊत :-

आऩण टोटर आऊट वोमवंग कयत नाशी. शे वला आऩण दे णाय.

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

शी भमळन आशे .

अननर वालॊत :-

अळा ककती भमळन घेणाय?

भा. अनतरयकत आमुकत :आलश्मकतेप्रभाणे.

अननर वालॊत :-

स्प्रे ऩॊऩ, एव.ऩी. कॊऩनी काम आशे ते स्प्रे यॊ ग कयतात ते खाॊद्मारा रालून.

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

प्रळावनाने ददरेल्मा गोऴलाऱ्मात नभद
ु केल्माप्रभाणे मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा लैद्मकीम

वलबागाकयीता आलश्मक डावनाळके ल अऱीनाळके खये दी कयणेकयीता भागवलण्मात आरेल्मा ननवलदाॊचे दय
ननवलदाधायकाॊनी लाटाघाटी अॊती वादय केल्माप्रभाणे जस्लकायणेव ल मा खये दीवाठी
खचााऩमंतच शी भा. स्थामी वबा भॊजुयी दे त आशे.

3.50 कयोड मा

ददनेळ जैन :-

भाझे अनभ
ु ोदन आशे.
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भा. वबाऩती :-

ठयाल भॊजूय.

प्रकयण क्र. 26 :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच्मा लैद्मकीम वलबागाकयीता आलश्मक डावनाळके ल अऱीनाळके

खये दी कयणेकाभी भागवलण्मात आरेल्मा ननवलदाॊचे दय भॊजूय कयणेफाफत.
ठयाल क्र. 24 :-

प्रळावनाने ददरेल्मा गोऴलाऱ्मात नभुद केल्माप्रभाणे मभया बाईंदय भशान

गयऩामरकेच्मा लैद्मकीम

वलबागाकयीता आलश्मक डावनाळके ल अऱीनाळके खये दी कयणेकयीता भागवलण्मात आरेल्मा ननवलदाॊचे दय
ननवलदाधायकाॊनी लाटाघाटी अॊती वादय केल्माप्रभाणे जस्लकायणेव ल मा खये दीवाठी
खचााऩमंतच शी भा. स्थामी वबा भॊजुयी दे त आशे.

वुचक :- श्री. धल
ृ ककळोय ऩाटीर

3.50 कयोड मा

अनुभोदक :- श्री. ददनेळ जैन

ठयाल वलाानभ
ु ते भॊजयू
वशी /-

वबाऩती

स्थामी वमभती

ध्रल
ु ककळोय ऩाटीर :-

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका

कार कोवलड-19 भुऱे ननधन झारे आशे . अत्मॊत दद
ु े ली फाफ आशे . ते अधधकायी खऩ
ु चाॊगरे शोते ,

वजजन शोते . भनमभऱालू खऩ
ु च काभ कयत शोते . चाॊगरा कभाचायी भशाऩामरकेतन
ू गभालरा आशे . त्माॊच्मा
शूतात्म्माव ळाॊती मभऱो. त्माॊच्मा कुटूॊफारा दख
ु : वशन कयण्माची ळकती दे लो. लरयष्ठ ऩोरीव फाऱावाशे फ शे
चाॊगरे शोते.
भा. वबाऩती :-

आजची वबा वॊऩरी अवे भी जादशय कयतो.

(वबा वॊऩण्माची लेऱ द.ु २.२० लाजता)
वशी/-

वबाऩती

स्थामी वमभती

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका
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