नागऩूय भशानगयऩालरका, नागऩूय
(जनवंऩकक वलबाग)
प्रलवद्धी
ऩत्रक

ता. १८ जानेलायी २०१९

ऩढ
ु ीर तीन लऴाकत
बांडल
े ाडी शोईर

कचयाभक्
ु त : भख्
ु मभंत्री
बांडल
े ाडीतीर फामोभामननंग प्रकल्ऩाचे
बूलभऩूजन : ऩूलक नागऩयु ातीर

झोऩडऩट्टीधायकांना भारकी शक्काचे ऩट्टे लाटऩ
नागऩयू , ता. १८ : घनकचऱ्माऩैकी १० राख भेट्रिक टन कचया वाचरेरे बाांडल
े ाडी

ऩढ
ु ीर तीन लऴाांत फामोभामननांग प्रकल्ऩाच्मा भाध्मभातन
ू कचयाभक्
ु त शोईर. केंद्र ल

याज्म

ळावन

ऩयु स्कृत

स्लच्छ

बायत

मभळन

अांतगगत

वाचरेल्मा

कचऱ्माचे

फामोभामननांग करून ळास्रोक्त ऩद्धतीने वलल्शे लाट रालण्मात मेणाय आशे . तीन

लऴागनांतय मा २२ शे क्टय जागेलय उद्मान, घये ककांला कुठराशी प्रकल्ऩ ननभागण कयता
मेईर, अवा वलश्लाव भख्
ु मभांरी दे लेंद्र पडणलीव माांनी ट्रदरा.
बाांडल
े ाडी

मेथीर कचऱ्मालय

फामोभामननांगच्मा

भाध्मभातून प्रकिमा

कयण्माच्मा

प्रकल्ऩाचे बमू भऩज
ू न आणण ऩल
ू ग नागऩयु ातीर झोऩडऩट्टीधायकाांना भारकी शक्काचे ऩट्टे

भख्
ु मभांरी दे लेंद्र पडणलीव आणण केंद्रीम भांरी ननतीन गडकयी माांच्मा शस्ते कयण्मात
आरे. मालेऱी ते फोरत शोते. केडीके भशावलद्मरमावभोयीर भागागलय आमोजजत

कामगिभात भांचालय भख्
ु मभांरी दे लेंद्र पडणलीव, केंद्रीम भांरी ननतीन गडकयी, ऊजागभांरी

तथा नागऩयू जजल््माचे ऩारकभांरी चांद्रळेखय फालनकुऱे , आभदाय कृष्णा खोऩडे,
आभदाय अननर वोरे, आभदाय वध
ु ाकय कोशऱे , जजल्शाधधकायी अजश्लन भद
ु गर, भनऩा

आमक्
ु त अमबजीत फाांगय, नागऩयू वध
ु ाय प्रन्मावच्मा वबाऩती ळीतर उगरे उऩजस्थत
शोते.

ऩढ
े ाडी मेथीर
ु े फोरताना भख्
ु मभांरी दे लेंद्र पडणलीव म्शणारे, फामोभामननांगभऱ
ु े बाांडल
वभ
ु ाये २२ शे क्टय जागा कचयाभक
ु ञत शोईर. अळा प्रकायचा प्रकल्ऩ याफवलणाये

नागऩयू शे याज्मात ऩट्रशरे ळशय ठयरे आशे . मा प्रकल्ऩाभऱ
ु े ऩरयवयातीर प्रदऴ
ू ण
कभी शोईर. भागीर अनेक लऴाांऩावन
ां ीऩावन
ू कचऱ्माच्मा दग
ु ध
ू आणण योगाच्मा

प्रादब
ु ागलाऩावन
ू ऩरयवयातीर नागरयकाांची वट
ु का शोईर. स्लच्छ वलेषण जयी स्ऩधाग
अवरी तयी माभाध्मभातून नागरयकाांना चाांगरी वलम रागाली, शाच शे तू आशे . मांदा

स्लच्छ वलेषणात नागऩयू ळशय प्रथभ माले, अवे आऩणाव लाटते. रोकवशबागाभऱ
ु े

शे ळक्म आशे . आऩरा ऩरयवय स्लच्छ ठे ला आणण स्लच्छ वलेषणात स्लच्छतेचे
लायकयी व्शा, अवे आलाशन तमाांनी मालेऱी केरे.
भारकी शक्काचे ऩट्टे लाटऩावांदबागत फोरताना भख्
ु मभांरी दे लेंद्र पडणलीव म्शणारे,
ऩल
ू ी प्रतमेक नेतमाने ‘गरयफी शटाल’ अवा नाया ट्रदरा. ऩयां त,ु नेभके काम कयामचे, शे

कुणाराच वभजरे नाशी. गयीफारा ककभान जमभनीचा शक्क ट्रदरा तय तो वलकाव

करू ळकतो. आभचे वयकाय मेताच ऩट्टे लाटऩातीर अडचणी दयू कयण्माचे ठयवलरे. १७

नोव्शें फय २०१८ योजी शा ननणगम घेतरा. तमात ज्मा-ज्मा रट्
ु मा शोतमा, तमा लेऱोलेऱी

ळावन आदे ळात दरु
ु स्ती करून दयू केल्मा. मा ननणगमाभऱ
ु े ग्राभीण बागात वभ
ु ाये १०
राख गयीफाांना शक्काचे घय मभऱणाय आशे . ळशयी बागातीर आकडाशी तेलढाच आशे .

मा ननणगमाभऱ
ु े दख
ु ालरेरे अनेकजण खोटां वाांगण्माचा प्रमतन कयतीर. भार, तमालय

वलश्लाव ठे लू नका. ळेलटच्मा भाणवाऩमांत मा ननणगमाचा राब मभऱे ऩमांत काभ फांद
शोणाय नाशी, अवा वलश्लाव तमाांनी मालेऱी ट्रदरा. नागऩयु ात ५० शजाय गरयफाांवाठी
घये फाांधण्माचा ननणगम घेतरा अवल्माचे तमाांनी मालेऱी वाांधगतरे.

आभदाय कृष्णा खोऩडे माांनी मालेऱी भख्
ु मभांरी दे लेंद्र पडणलीव आणण केंद्रीम भांरी
ननतीन गडकयी माांचे आबाय भानत ऩट्टे लाटऩाचा ननणगम घेतल्माफद्दर जनतेच्मा
लतीने

तमाांचे

अमबनांदन

केरे.

माभऱ
ु े

गेल्मा

ककतमेक

लऴाांऩावन
ू

शक्कावाठी

रढणाऱ्मा झोऩडऩट्टीलावीमाांना न्माम मभऱाल्माचे तमाांनी वाांधगतरे. प्रास्तावलक
नावप्र
ु च्मा वबाऩती ळीतर उगरे माांनी केरे. वांचारन भशें द्र याऊत माांनी केरे.
आभचे याजकायण वलकावाचे : ना. गडकयी

मालेऱी फोरताना केंद्रीम भांरी ननतीन गडकयी म्शणारे, आम्शी जात, ऩात, ऩांथ, धभग
फघन
ू कधीच याजकायण केरे नाशी. ज्माांनी भत ट्रदरे तमाांनाशी आणण ज्माांनी भत

ट्रदरे नाशी तमाांच्मावाठीशी कामग केरे. गयीफारा धभग, ऩांथ नवतो. वलकावाच्मा काभात
कधीच बेदबाल केरा नाशी. आम्शी केलऱ वेला केरी आणण वलकावाचे याजकायण

केरे. भानलतेच्मा दृजष्टकोनातन
ू वेला केरी. २० शजाय कोंटीचा भेिो प्रकल्ऩ आकाय
घेत आशे . आचायवांट्रशतेऩल
ू ी नागऩयू चे वलभानतऱ आांतययाष्िीम वलभानतऱ फनणाय

आशे . अांफाझयी, तेरांगखेडी, ळि
ु लायी तरालातीर ऩाण्मालय वलभान उतयवलण्माचे आऩरे
स्लप्न आशे . नांदनलन ऩरयवयात ऩल
ू ी अांधाय शोता. यस्ते नव्शते. आता मेथे लीजशी

आरी. वीभें टचे यस्ते फनरे. आता मा ऩरयवयातीर प्रतमेक झोऩडऩट्टीधायकारा
जमभनीचा अधधकाय फशार कयताना अमबभान लाटतो आशे . वलकावाचा यथ माऩढ
ु े शी
लेगात धालेर, अवा वलश्लाव तमाांनी ट्रदरा.

३५ शजाय नागऩयू कयांना राब : ना. फालनकुऱे

१७ नोव्शें फय २०१८ चा ळावन आदे ळ शा आताऩमांतचा वलोतकृष्ट आशे . माभऱ
ु े
एकट्मा नागऩयु ातीर वभ
ु ाये ३५ शजाय झोऩडऩट्टीधायकाांना भारकी शक्काचे ऩट्टे

मभऱणाय आशे . भख्
ु मभांरी दे लेंद्र पडणलीव माांनी उऩयाजधानीचा दजाग अवरेल्मा

नागऩयू ळशयारा यखडरेरे ३५० कोटीांचे वलळेऴ अनद
ु ान मभऱलन
ू ट्रदरे. जीएवटीची

तट
ू बरून काढीत ४० कोटी प्रनत भट्रशना अनतरयक्त दे ण्माचा ननणगम घेतरा. याज्म

ळावन प्रतमेकाच्मा ट्रशताचे ननणगम घेत आशे . स्लच्छ वलेषण वरू
ु आशे . मात आता
नागऩयू रा ऩट्रशल्मा १० स्लच्छ ळशयाांच्मा मादीत स्थान मभऱलन
ू दे ण्मावाठी आता
नागरयकाांनी ऩढ
ु ाकाय घ्माला, अवे आलाशन तमाांनी मालेऱी केरे.
४५ जणांना प्रानतननधधक स्लरूऩात ऩट्टे लाटऩ
मालेऱी भख्
ु मभांरी दे लेंद्र पडणलीव, केंद्रीम भांरी ननतीन गडकयी माांच्मा शस्ते नऊ
झोऩडऩट्टीतीर प्रतमेकी ऩाच अळा एकूण ४५ झोऩडऩट्टीधायकाांना भारकी शक्काचे ऩट्टे

लाटऩ केरे. माभध्मे ऩडोरे नगयभधीर आळा श्रीपुर जेठे, भांजर
ु ा जमयाभ ऩाटीर,

गीता तायाचांद गोये कय, फबफता याशुर जेठे, ऩायलताफाई तर
ु वीयाभ लानखेड,े वांघऴग नगय
मेथीर कौळल्मा रक्ष्भ लभाग, रमरता याभू फयाभाय, काजर श्रालण केलटे , नाजीय
भजीत ळेख, ननभन
ु ननवाय कयीभ ऩठाण, डडप्टी मवग्नरभधीर रोकयाभ भयई,

ळायदाफाई वेलक वाफयवाठी, ळगुनफाई फमरयाभ चांदनभरागय, शयकुयाभ दौना ळाशु,
वयस्लतीफाई भक
ु ांु द वाशु, भनकुलयफाई बफवौशा चांदेर, ट्रशलयीनगय मेथीर तजु भो.
भव
ु ा ळेख, ळोबा केळलयाल यणट्रदले, अचगना ककवना नततयभाये , लांदना ट्रदरीऩ गोभावे,

ये खा लावद
ु े ल नततयभाये , ळभा ऩयलीन ळेख यशे भान, वोनफा नगय मेथीर भाधयु ी वांजम
धकाते, वऩना श्माभ मळदां े , ववलता ट्रदनेळ मेयऩड
ु ,े वयस्लती नांदनरार लभाग, भोना
डोभाजी वशाये , वाखयकयलाडी मेथीर वप्रमा वांजम राडोरे, ळाांतीफाई नीऱकांठ ऩटे र,

स्लागी दख
ु ु ननऴाद, कांु बायटोरी मेथीर वांगीता उततभ भेश्राभ, वयस्लती गर
ु ाफयाल
भानलटकय, फेफीफाई लावद
ु े ल ढोके, फेफी तायाचांद डोंगये , शवनफाग मेथीर रयझलाना
फेगभ भोशम्भद फळीय, अनतक अशभद रार भोशम्भद, नझीय खान मवकांदय खान,
नावीय खान नझीय खान, इांदफ
ु ाई वांबामळल वाखयकय, भेशताभ आरभ अब्फाव अरी,

नांदनलन मेथीर नतथु वखायाभ वाठलणे, याभरार मळलाजी लघाये , याजकुभाय लांजायी,
चांद्रकरा दळयथ फेचये , भोशन मादल भेश्राभ माांचा वभालेळ आशे .
भनऩा ऩदाधधकायी, नगयवेलकांची उऩस्स्थती
कामगिभातीर व्मावऩीठालय भनऩाचे ऩरयलशन वबाऩती फांटी कुकडे, आयोग्म वबाऩती

भनोज चाऩरे, वलधी वमभती वबाऩती ॲड. धभगऩार भेश्राभ, दफ
ग घटक वमभतीचे
ु र

वबाऩती शरयऴ ट्रदकोंडलाय, प्रतोद ट्रदव्मा धयु डे, नगयवेलक फाल्मा फोयकय, अननर
गें डये , प्रदीऩ ऩोशाणे, नगयवेवलका ये खा वाकोये , वांगीता चकोरे, वयीता कालये , भननऴा
अतकये , भननऴा धालडे, काांता यायोकय, लैळारी योशणकय, जमश्री यायोकय, अमबरुची

याजधगये , ज्मोती मबवीकय, लांदना बयु े , भनऩाचे अनतरयक्त आमक्
ु त अझीझ ळेख,

उऩअमबमांता याजेळ दप
ु ाये , नावप्र
ु चे वन
ु ीर गुज्जरलाय, एनएभआयडीएचे वध
ु ाकय
कुऱभेथे आदीांची उऩजस्थती शोती.

पोटो

कॅप्ळन

: बाांडल
े ाडी

मेथीर

फामोभामननांग

प्रकल्ऩाचे

बमू भऩज
ू न

कयताना

भख्
ु मभांरी दे लेंद्र पडणलीव, केंद्रीम भांरी ननतीन गडकयी, ऩारकभांरी चांद्रळेखय
फालनकुऱे ल अन्म भान्मलय.

