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आयुक्तजी, खोटे खुऱासे करून

नागपरू करांची दिशाभऱ
ू करु नका
: महापौर संिीप जोशी

नागपरू , ता. १ : नागऩयू भहाऩालरकेचे आमक्
ु त तक
ु ायाभ भॊढ
ु े माॊनी भहाऩौय
सॊदीऩ जोळी माॊनी केरेल्मा आयोऩाॊलय खुरासा कयीत तमाॊनी केरेल्मा
आयोऩाचे स्ऩष्टीकयण ददरे आहे . भात्र, आमुक्त खोटे खुरासे करून

जनतेची ददळाबूर कयीत असल्माचा आयोऩ भहाऩौय सॊदीऩ जोळी माॊनी
केरा आहे . तमाॊनी एक ऩत्र जायी करून आमुक्त तुकायाभ भुॊढे माॊनी
केरेरा प्रतमेक खुरासा कसा खोटा आहे , हे साॊगगतरे आहे .

भहाऩौयाॊनी जायी केरेल्मा ऩत्रात थेट आमुक्ताॊनाच आव्हान ददरे आहे .

आमुक्त साहे फ, खोटे खुरासे करून नागऩूयकयाॊची ददळाबूर करू नका, असे
तमाॊनी म्हटरे आहे . आमुक्त तुकायाभ भुॊढे माॊनी ददरेल्मा खुरास्मात

‘चेअयभन माॊनी भरा भोफाईरलय ननदे ळ ददरे’ असे म्हटरे आहे . मालय
भहाऩौय सॊदीऩ जोळी म्हणतात, आमुक्तजी, माऩूली भीडडमाळी फोरताना

आऩण चेअयभन साहे फाॊनी ऩत्रालय लरहून ददरे, असे साॊगगतरे आहे . दद.
२३ जन
ू रा ऩदहल्माॊदा ल दद. ३० जन
ू रा दस
ु ऱमाॊदा आऩणास ऩत्राची प्रत
भागगतरी. ऩण आऩण ती ददरी नाही. आणण आता आऩण भोफाईरलय
चेअयभन माॊनी ननदे ळ ददल्माचे साॊगत आहात. ककती खोटे ऩणा असे
म्हणत आऩण कामद्माचे जाणकाय आहोत. हे साॊगा की, भोफाईरलयीर
ननदे ळ दे ण्माचे ला घेण्माचे अगधकाय कोणतमा कामद्मात नभूद आहे त,
असा प्रनतप्रश्नच भहाऩौयाॊनी केरा आहे .

‘ट्रान्सपय स्टे ळनचे टें डय यद्द कयताना आणण फामो-भामननॊगचे जाहीय
कयताना चेअयभनळी चचाा केरी’, असे आमुक्त तुकायाभ भुॊढे माॊनी

खर
ु ास्मात लरदहरे आहे . ह्मा भद्
ु मालयही प्रनतप्रश्न कयीत भहाऩौय सॊदीऩ
जोळी म्हणतात, आमुक्तजी, सॊचारक भॊडऱाने भॊजूय केरेल्मा ननवलदा यद्द
कयण्माचा अगधकाय कोणतमा कामद्माद्लाये आऩल्मारा लभऱारा माचा
दे णखर खुरासा नागऩूय जनतेसभोय कयार काम?
‘काही कभाचाऱमाॊना सेलाभुक्त कयण्मात आरे आहे ’ मा आमुक्ताॊच्मा

खुरास्मालय प्रश्न उऩस्स्थत कयीत भहाऩौय सॊदीऩ जोळी म्हणतात, स्भाटा
लसटीच्मा सॊचारक भॊडऱाने ननमक्
ु त केरेरे कभाचायी फडतपा कयण्माचा

अगधकाय आऩणास कोणतमा कामद्माने ददरा, माचादे णखर खुरासा होईर
काम?

‘कोणतीही आगथाक अननमलभतता झारेरी नाही’ मा खुरास्मालय फोरताना
भहाऩौय सॊदीऩ जोळी म्हणतात की आऩणास अगधकाय नसताना फॉक
ऑप भहायाष्ट्रच्मा स्भाटा लसटीच्मा खातमालय आऩरी स्लाऺयी कळी
आरी? आऩण बफरे कळी ददरीत, माचाही आऩण खुरासा कयाला.

‘सीईओ (?) म्हणन
ू काभ कयताना कोणतीही अननमलभतता आरी नाही’
मा आमक्
ु ताॊच्मा स्ऩष्टीकयणालय भहाऩौय म्हणतात, आमक्
ु तजी, ज्मा

फोडाालय आऩण सॊचारकच नाही, नतथे सीईओ म्हणून ताफा घेणे तय दयू च,
फॉकेभध्मे आऩल्मा स्लाऺयी कळा आल्मात? आऩण २० कोटीॊचे ऩेभेंट कसे
काम केरे? माचाही खर
ु ासा जनतेसभोय कयार काम?
‘सॊचारक भॊडऱाची फैठक कोयोनाच्मा ऩरयस्स्थतीभुऱे होऊ ळकरेरी नाही.
सदय फैठक प्रस्तावलत आहे ,’ असेही आमक्
ु ताॊनी म्हटरे आहे . मालय

फोरताना भहाऩौय म्हणतात, आमुक्तजी, आऩण २८ जानेलायीरा आरात.

आऩल्मा म्हणण्मानुसाय ११ पेब्रुलायीरा आऩणास चेअयभननी ‘सो कॉल्ड’
चाजा ददरा. नागऩयु ात कोस्व्हड-१९ची ऩदहरी केस ११ भाचाची म्हणजे

भदहन्माबयानॊतयची आहे . मा भदहनाबयात आऩण सॊचारक भॊडऱाची फैठक
घेण्मासाठी चेहयभनळी काम ऩत्रव्मलहाय केरा, हे जनतेरा साॊगार काम?
तमाचप्रभाणे जफाफदायी नसताना ननणाम घेणे ल तमानॊतय सॊचारक
भॊडऱाच्मा फैठकीत ऩल
ा ाभी (Retrospective) भॊजयु ी घेणे कोणतमा
ू ग

कामद्मात आहे , हे दे णखर नागऩूयकय जनतेरा खुरास्माद्लाये साॊगार
काम?

आयुक्तजी, आता आपण केऱेल्या गडबडी, अननयलमतता या

सािरण्याकररता आपण येणाऱ्या १५ दििसात बोडाकची मीदटंग घेऊन ह्या
गडबडी िरु
ु स्त करण्याचा केविऱिाणा खटाटोप कराऱ, हे नागपरू जनता
बघेऱच.

आमक्
ु त साहे फ, आऩण ननमभाच्मा वलयोधात जाऊन सॊऩूणा काभ केरे.

ननमभ तोडरेत. खोटे ठयाल दे ऊन फॉकेत स्लाऺयी घुसलरी, हे स्ऩष्ट आहे .

कृऩमा असे खोटे खर
ु ासे करून जनतेची ददळाबर
ू आतातयी करु नका,
असे आलाहन भहाऩौय सॊदीऩ जोळी माॊनी केरे आहे .

