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नागपरू, ता. १३ : भखु्मभंत्री देलेंद्र पडणलीव ल कें द्रीम भंत्री ननतीन गडकयी 
मांच्मा ‘व्हशजन’भऱेु आज आऩरे नागऩयू ळशय स्भार्ट सवर्ीभध्मे अहलर आशे. भात्र 
ळशय स्भार्ट शोत अवताना ळशयातीर एक जफाफदाय नागरयक म्शणून आऩणशी 
आऩल्मा लागणकुीतून स्भार्ट शोणे आलश्मक आशे. स्लच्छता, आयोग्म मा वलट फाफी 
नागरयकांच्माच शातात आशेत. स्लच्छ बायत असबमानातंगटत वंऩणूट ळशयात 
स्लच्छतेवंदबाटत कायलाई वरुू आशे. त्माभऱेु नागरयकांनी आऩरी जफाफदायी ओऱखून 
जागरूक शोणे आलश्मक आशे. ‘भशाऩौय आऩल्मा दायी’ उऩक्रभाद्लाये रोकप्रनतननधी ल 
प्रळावनाळी नागरयकाचंा थेर् वंऩकट  मेत आशे ल त ेआऩल्मा वभस्मा भांडू ळकत 
आशेत. मा उऩक्रभाद्लाये नागरयक आऩल्मा वभस्मांफाफत जागरूक झारे आशेत. 



नागरयकांच्मा जागरूकतवेलना स्लच्छ, वुंदय ळशयाची वंकल्ऩनाच अऩणूट आशे, अवे 
प्रनतऩादन भशाऩौय नदंा व्जचकाय मांनी केरे. 

‘भशाऩौय आऩल्मा दायी’ उऩक्रभांतगटत भागीर दोन भहशनमांऩावनू भशाऩौय नंदा 
व्जचकाय मांनी दशाशी झोनभध्मे दौया करून नागरयकांळी त्माचं्मा वभस्मांफाफत 
वंलाद वाधरा. त्माअंतगटत नशेरू नगय झोनच्मा प्रबाग २८ ल ३० द्लाये फधुलायी (ता. 
१३) ‘भशाऩौय आऩल्मा दायी’ उऩक्रभाचा वभायोऩ झारा. मालऱेी नागरयकांळी वंलाद 
वाधताना भशाऩौय नदंा व्जचकाय फोरत शोत्मा. माप्रवंगी नेशरू नगय झोन वबाऩती 
रयता भऱेु, जरप्रदाम वसभती वबाऩती वलजम झरके, आयोग्म वसभती वबाऩती 
भनोज चाऩरे, क्रीडा वसभती वबाऩती नागेळ वशाये, नगयवेवलका भंगरा 
गलये, अनतरयक्त आमकु्त याभ जोळी, वशामक आमकु्त शयीळ याऊत मांच्मावश 
वंफंधधत वलबागांच ेअधधकायी प्राभखु्माने उऩव्स्थत शोते. 

भशाऩौय नंदा व्जचकाय मांनी नेशरू नगय झोनभधीर प्रबाग २८ ल ३० अंतगटत 
काभगाय नगय यभना भायोती, श्माभफाग, वेलादर नगय, वक्कयदया तराल, बोवरे 
नगय, आळीलाटद नगय, तोहशद नगय, रयगं योड ऩरयवय आदी बागांची ऩाशणी करून 
नागरयकांच्मा वभस्मा जाणून घेतल्मा. 

प्रायंबी भशाऩौय नंदा व्जचकाय मांनी नेशरू नगय झोनभधीर वलवलध वलबागांच्मा 
काभाचा आढाला घेतरा. मालेऱी कोणनतशी ऩलूटवचूना न देता गैयशजय आढऱरेल्मा 
आयोग्म वलबागाच्मा जभादाय शजाये मांना कायणे दाखला नोर्ीव फजालण्माच ेननदेळ 
भशाऩौय नंदा व्जचकाय मांनी हदरे. 

काभगाय नगय यभना भायोती ऩरयवयातीर गडय राईन खचल्माने मेथीर 
यहशलास्मांच्मा घयच्मा वलहशयींना गढूऱ ऩाणी मेत अवल्माची तक्राय मालेऱी 
नागरयकांनी केरी. वदय ऩरयवयात नलीन गडय राईन र्ाकण्मात आरी अवनू मा 
गडय राईनरा जोडणी कयण्माच ेआलाशन मालेऱी भशाऩौय नंदा व्जचकाय मांनी केरे. 
यभना भायोती लस्तीभध्मे उताय अवल्माने ऩरयवयातीर लस्त्मांभधीर ऩाणी मेथे 
जभा शोत अवल्माचीशी तक्राय मालऱेी कयण्मात आरी. मावंफंधी कामटलाशी वंदबाटत 



वंफंधधत वलबागांच्मा अधधकाऱमांळी फठैक घेण्माचशेी ननदेळ भशाऩौय नंदा व्जचकाय 
मांनी हदरे. 

श्माभफाग लस्तीभध्मे नहमान े तमाय कयण्मात आरेल्मा  सवभेंर् यस्त्माच्मा फाजूरा 
अनतक्रभण, लस्तीऩढुीर बागात यस्त्माच े फांधकाभ, रयकाम्मा बखंूडालय 
कचयाघय, झोऩडऩट्टीधायकांना ऩटे्ट लार्ऩ आदी भागण्मा ऩरयवयातीर नागरयकांच्मा 
लतीने कयण्मात आल्मा. वंऩणूट ळशयात अवरेल्मा अनतक्रभणाच्मा वभस्मेवंदबाटत 
दशाशी झोनभध्मे झोनस्तयीम अनतक्रभण ऩथक तमाय कयण्मात आर े आशे. मा 
ऩथकाद्लाये श्माभफाग झोऩडऩट्टी ऩरयवयावश झोनभधीर अनतक्रभण तातडीने शर्वलणे 
तवेच लस्तीऩढेु यस्त्माच्मा फांधकाभाफाफत आलश्मक ती चौकळी करून कामटलाशी 
कयणे, रयकाम्मा बखंूडालयीर कचयाघयावंदबाटत बखंूडधायकारा नोर्ीव फजालण्माच े
ननदेळ भशाऩौय नंदा व्जचकाय मांनी हदरे. झोऩडऩट्टीधायकांना ऩटे्ट लार्ऩावंदबाटत 
मेत्मा १८ पेब्रलुायीरा नेशरू नगय झोनभध्मे आमोव्जत ऩारकभंत्री चंद्रळखेय 
फालनकुऱे माचं्मा ‘जनवंलाद’ कामटक्रभात वभस्मा भांडण्माच ेआलाशन मालऱेी भशाऩौय 
नंदा व्जचकाय मांनी केरे. 

वेलादर नगय मेथीर झोऩडऩट्टीधायकांना एवआयए अंतगटत घये फांधनू देण्मात आरी 
भात्र अजूनशी काशी नागरयकांच े अनतक्रभण कामभ अवल्माने नागरयकांना 
यस्त्मालरून मे-जा कयण्माव त्राव शोतो. मा बागात झोनस्तयीम ऩथकाकडून 
अनतक्रभण शर्वलण्माचशेी भशाऩौय नंदा व्जचकाय मांनी ननदेसळत केरे. वक्कयदया 
तरालाभध्मे नागरयकांकडून र्ाकण्मात मेणाऱमा कचऱमाभऱेु तरालात घाण शोत 
अवल्माची तक्राय मालेऱी कयण्मात आरी. मावंफंधी कचया र्ाकणाऱमांलय दंडात्भक 
कायलाईच े परक ऩरयवयात रालणे ल कचया र्ाकणाऱमांलय कायलाई कयणे तवेच 
यस्त्माच्मा फाजूने तरालारा जाऱी रालण्माचशेी भशाऩौय नदंा व्जचकाय मांनी 
ननदेसळत केरे. 

बोवरे नगय मेथीर वलेु रेआऊर् ऩरयवयात अवरेल्मा भंगर कामाटरमातीर 
वभायंबप्रवंगी यस्त्मालय ऩार्किं ग केरी जात अवल्माने लाशतकू वलस्कऱीत शोत.े 
सळलाम यस्त्माच्मा कडरेा कचया आणण वामंकाऱी अवाभाव्जक तत्लांच्मा लालयाभऱेु 



नागरयकांना त्राव वशन कयाला रागत अवल्माची तक्राय ऩरयवयातीर भहशरांनी केरी. 
भंगर कामाटरमातीर यस्त्मालय ऩार्किं गवंदबाटत आलश्मक ती कामटलाशी 
कयणे, अवाभाव्जक तत्लांलय आऱा घारण्मावाठी ऩरयवयात ननमसभत ऩोसरव गस्त 
रालण्माफाफत ऩोसरव प्रळावनारा ऩत्र देणे ल ऩरयवयात कामभ स्लच्छता याशाली 
मावाठी वलळऴे काऱजी घेत काभचकुायऩणा कयणाऱमा वपाई कभटचाऱमांलय कायलाई 
कयण्माच ेननदेळशी भशाऩौय नंदा व्जचकाय मांनी हदरे. 

आळीलाटद नगय मेथीर फाजाय ऩरयवयात बाजी वलक्रत्मांना हमलवामावाठी नागऩयू 
वधुाय प्रनमावकडून गाऱे तमाय कयण्मात आरे. भात्र त्मानंतयशी अनेक लऴािंऩावनू 
यस्त्मालयच फाजाय बयत अवल्माची तक्राय मालेऱी कयण्मात आरी. मावंदबाटत बाजी 
वलक्रत,े  नावपु्र ल वंफंधधत वलािंच्मा वभनलमाने फाजाय गाळमांभध्मे स्थानातंयीत 
कयण्माफाफत कामटलाशी कयण्माच ेभशाऩौय नंदा व्जचकाय मांनी ननदेसळत केरे. तोशीद 
नगय मेथीर नाल्माच्मा वभस्मेवंदबाटत ऩारकभंत्री चंद्रळखेय फालनकुऱे 
मांच्मा ‘जनवंलाद’भध्मे प्रश्न भांडण्माच े आलाशन भशाऩौयांनी केरे. रयगं 
योडलय बंगाय कायखाना धायकांकडून कयण्मात आरेल्मा अनतक्रभणावंदबाटत तातडीने 
कायलाई कयणे ल ऩरयवयातीर रॉनभऱेु यस्त्मालय शोणाऱमा ऩार्किं ग वंदबाटत रॉन 
भारकारा नोर्ीव फजालण्माच े ननदेळ भशाऩौय नंदा व्जचकाय मांनी हदरे. ळशयात 
वलटत्र स्लच्छता याशाली मावाठी ननमभीत ऩाशणी करून आलश्मक नतथ े कायलाई 
कयणे ल अनतक्रभण शर्वलण्मावंदबाटत कठोय ऩवलत्रा घेत ळशय अनतक्रभणभकु्त 
कयण्मावाठी मोग्म कामटलाशी कयण्माचशेी भशाऩौय नंदा व्जचकाय मांनी मालऱेी 
ननदेसळत केरे.                  
 


