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प्रलसद्धी ऩत्रक                                              ता. १८ पेब्रुलायी २०१९ 

ननमलभत ऩाणी ऩुयलठ्मासंफंधी आलश्मक 
ती कामकलाही तातडीने ऩूणक कया 

ऩारकभंत्री चंद्रळेखय फालनकुऱे मांचे ननरे्दळ : 

नेहरूनगय झोनभध्मे ‘जनसंलार्द’ 

  

नागऩयू, ता. १८ : ऩाणी शी भानलाची भरुबतू गयज आशे. त्माभऱेु ळशयातीर 
नागरयकाांना ननमभीत ल लेऱेलय ऩाणी मभऱणे आलश्मक आशे. भात्र आज वांऩणूण 
ळशयात ऩाण्माचीच वभस्मा अग्रणी आशे. दशाशी झोनभधीर ‘जनवांलाद’भध्मे वदु्धा 
ऩाण्माच्मा वलाणधधक तक्रायी ऩढेु आल्मा आशेत. त्माभऱेु ऩाण्माच्माफाफतीत 
जफाफदायीने काभ करून ननमभीत ऩाणी ऩयुलठा व्शाला मावाठी आलश्मक ती 
कामणलाशी तातडीने ऩणूण कया, अवे ननदेळ ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी ददरे. 
  

नेशरूनगय झोनभध्मे ‘जनवांलाद’ कामणक्रभात वोभलायी (ता.१८) ऩारकभांत्री चांद्रळखेय 
फालनकुऱे माांनी नागरयकाांच्मा वभस्मा जाणून घेतल्मा ल त्मा वभस्मा 
वोडवलण्मावाठी अधधकाऱमाांना ननदेमळत केरे. नेशरूनगय झोनभधीर दत्त भांददय 
वदुाभऩयुी भदैानात आमोजजत ‘जनवांलाद’ कामणक्रभारा भशाऩौय नांदा जजचकाय, आभदाय 
वधुाकय कोशऱे, आभदाय कृष्णा खोऩड,े तभुवयच ेआभदाय चयण लाघभाये, आमकु्त 
अमबजीत फाांगय, जरप्रदाम वमभती वबाऩती वलजम झरके, ऩरयलशन वमभती 



वबाऩती जजतेंद्र कुकड,े क्रीडा वमभती वबाऩती नागेळ वशाये, दफुणर घटक वमभती 
वबाऩती शयीळ ददकोंडलाय, नेशरूनगय झोन वबाऩती रयता भऱेु, प्रतोद ददव्मा धयुड,े 

नगयवेवलका स्नेशर बफशाये, वमभता चकोरे, भननऴा कोठे, येखा वाकोये, लांदना बयेु, 

भांगरा गलये, अनतरयक्त आमकु्त यलीांद्र ठाकये, वशामक आमकु्त शयीळ याउत, ऩोमरव 
उऩामकु्त ननरेळ बयणे माांच्मावश वलवलध वलबागाांच ेवलबागप्रभखु ल वलवलध ळावकीम 
कामाणरम, तवेच ओवीडब्लल्म,ू एवएनडीएरच ेऩदाधधकायी उऩजस्थत शोत.े 
  

मालेऱी नेशरूनगय झोनभधीर दोनळचे्मालय तक्रायीांचा ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे 
माांनी ननऩटाया केरा. नेशरूनगय झोनभधीर दळणन कॉरनी, वदुाभऩयुी, बाांडपे्रॉट, 

याजेंद्रनगय, न्म ूडामभांड नगय, लाठोडा, वांत गाडगेफाफा नगय, बाग्मश्री नगय, फाऩनूगय, 

ओभनगय, दत्तात्रमनगय मावश अनके बागात नागरयकाांना ऩाण्माच्मा अनके 
वभस्माांचा वाभना कयाला रागत आशे. गढूऱ ऩाणी, ननमभीत ऩाणी ऩयुलठा न शोणे, 

अल्ऩलेऱ ऩाणी ऩयुलठा, अलाजली ऩाणी बफर अळा अनेक वभस्माांभऱेु दययोजच 
नागरयकाांना भन:स्ताऩ वशन कयाला रागतो. नागरयकाांचा लाढता योऴ ऩाशता 
ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी ओवीडब्लल्मचू्मा अधधका-माांना चाांगरेच 
पटकायरे. वांऩणूण ळशयातच ऩाण्माच्मा अनेक वभस्माांचा नागरयकाांना भन:स्ताऩ 
वशन कयाला रागत आशे. मावांफांधी नशेरूनगय झोनभध्मे प्रथभ ऩाण्मावांफांधी 
अडचणी अवणा-मा बागाभध्मे वव्शे करून मेत्मा वात ददलवाांभध्मे आमकु्ताांऩढेु 
अशलार वादय करून केरेल्मा कामणलाशीची भादशती देणे, तवेच १५ ददलवाांनी 
ऩारकभांत्रमाांच्मा अध्मषतेत फठैकीत कामणलाशीची भादशती देण्माच े ननदेळ ऩारकभांत्री 
चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी ददरे. मामळलाम ळशयातीर वांऩणूण वलदशयीांची स्लच्छता 
करून नतथे रघनुऱ मोजनेद्लाये नागरयकाांना ऩाणी उऩरब्लध करून देणे अवेशी 
ननदेळ त्माांनी ददरे. ऩाण्माच्मा वभस्मेच े गाांमबमण जऩत भनऩाच्मा डमेरगेट्वनी 
ओवीडब्लल्मचू्मा कभणचा-माांलय ननमांत्रण ठेलण्माच े मालेऱी आमकु्त अमबजीत फाांगय 
माांनी ननदेमळत केरे.   

  

वक्कयदया मेथीर श्रीभांत याजे यघजुी बोवरे ऩतुळ्माच्म वौंदमीकयणाची भागणी 
मालेऱी नागरयकाांनी केरी. मा दठकाणी वलद्मतु व्मलस्था ल इतय वलण फाफीांची ऩतूणता 



करून वौंदमीकयण कयण्माच े ननदेळ ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी ददरे. 
झोनभध्मे वलवलध दठकाणी अलधै फाांधकाभाचीशी तक्राय मालऱेी कयण्मात आरी. 
झोनभधीर १८ भीटयच्मा ऩाांदण यस्त्माच्मा फाांधकाभात अडवय ठयणा-मा ७७ 
झोऩडमाांच ेऩनुलणवन करून त्माांना प्रधानभांत्री आलाव मोजनेंतगणत घय देणे ल ऩाांदण 
यस्त्माफाफतची कामणलाशी कयण्माचशेी ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी ननदेमळत 
केरे. 
  

भानेलाडा चौक त े लाठोडा चौकाऩमतं रयांग योडलयीर अनधधकृत बांगाय दकुानाांभऱेु 
ऩरयवयात लाशतकुीरा अडथऱा ननभाणण शोत आशे. मळलाम नागरयकाांनाशी अनेक 
प्रकायच े त्राव वशन कयाले रागतात. झोनभधीर वलण अनधधकृत बांगाय दकुानाांची 
मादी तमाय करुन मा दकुानाांच े वव्शे कयणे ल अनतक्रभण शटवलण्माची कायलाई 
कयणे, मळलाम अळा अनधधकृत बांगाय दकुानाांभधीर वलद्मतु कनेक्ळनशी तोडण्माच े
ननदेळ ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी ददरे. झोनभधीर इतयशी 
अनतक्रभणाच्मा तक्रायीांफाफत मोग्म तऩावणी करून कायलाई कयण्माच े त्माांनी 
ननदेमळत केरे. मामळलाम ददघोयी चौक त े भानेलाडा चौकादयम्मान भागाणलय येतीच े
ट्रक यस्त्मालयच उबे ठेलण्मात मेतात. मा भागाणलय मवभेंट योडच े फाांधकाभ वरुू 
अवनू यस्त्माच्मा एकाच फाजूने लाशतकू वरुू आशे. यस्त्मालयच येतीच ेट्रक उबे याशत 
अवल्माने ऩरयवयात लाशतकुीची भोठी वभस्मा ननभाणण शोत अवल्माच्मा 
नागरयकाांच्मा तक्रायीलय आभदाय वधुाकय कोशऱे माांनी रष लेधरे. मळलाम बाांडपे्रॉट 
ते ददघोयी चौकाऩमतंशी यस्त्मालय लाशनाांच्मा ऩार्कंगची वभस्मा आशे. दोन्शी 
तक्रायीांवांफांधी आज वामांकाऱऩावनूच कायलाई कयण्मात मेणाय अवल्माच े मालेऱी 
ऩोमरव उऩामकु्त ननरेळ बयणे माांनी वाांधगतरे. 
  

यभाई घयकुर मोजनेफाफत शमगम कयण्मात आल्माने २००८-२००९ मा लऴाणतीर ३५ 
ते ४० नागरयकाांना मोजनेऩावनू लांधचत याशाले रागरे. यभाई घयकुर मोजनेचा 
नागरयकाांना राब न मभऱलनू देणे शा गांबीय स्लरूऩाचा गुन्शा आशे. मावांफांधी शमगम 
कयणा-मा वांफांधधत अधधका-माच्मा लेतनलाढी थाांफवलण्माची कायलाई कयणे ल दोन 



भाचणच्मा आत लांधचत राबार्थमांना मोजनेचा राब मभऱाला माफाफत कामणलाशी 
कयण्माचशेी ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी ननदेमळत केरे.   

  

न्म ू गाडगेफाफा नगयभध्मे वलद्मतु व्मलस्था नवल्माची तक्राय कयण्मात आरी. 
मावांफांधी वलद्मतु व्मलस्था नवरेल्मा दठकाणी वांफांधधत अधधका-माांनी बेट देउन 
वलद्मतु खाांफ रालनू वलद्मतु ददव्माांची व्मलस्था कयण्माफाफत कामणलाशी कयण्माच े
ननदेळ ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी ददरे. झोनभधीर भोकळ्मा बखूांडातीर 
अस्लच्छतेफाफतशी नागरयकाांनी तक्राय केरी. अळा भोकळ्मा बखूांडाभध्मे स्लच्छता 
करून बखूांड धायकाकडून स्लच्छतेच े बाड े लवरू कयणे मळलाम बखूांडालय भनऩाच े
जप्तीच े परक रालनू त े मररालात काढण्माच े ननदेळ मालेऱी आमकु्त अमबजीत 
फाांगय माांनी ददरे. ळशयात वलणत्र स्लच्छता याशाली मावाठी शा उत्तभ ननणणम अवनू 
शी मोजना वांऩणूण ळशयात याफवलण्माच ेऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी ननदेमळत 
केरे. 
  

ननभणर नगयी यस्ता फाांधकाभाफाफत ननधी भांजूय आशे मळलाम मा काभावाठी ऩत्रशी 
देण्मात आरे भात्र अद्माऩ काभ वरुू झारे  नाशी. यस्त्माच ेकाभ शोउ नमे मावाठी 
ननभणर नगयीच्मा वांस्थाऩकाकडून गुांडागदी करून नागरयकाांभध्मे दशळत ननभाणण 
केरी जात अवल्माची तक्राय नागरयकाांनी केरी. नागरयकाांना मबती दाखलनू 
अस्लस्थता ननभाणण कयणा-मा वांचारकावलरुद्ध गुन्शा दाखर कयण्माच े ननदेळ 
ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी ददरे. 
मामळलाम फाऩनूगय मेथीर अलधै फाांधकाभ, वलवलध बागाभध्मे स्लच्छता, नगय यचना 
वलबागातीर दराराांलय कायलाई, ड्रनेेज राईन, बाांडलेाडीतीर कुत्र ेल डूकयाांची वभस्मा 
आदी वभस्माांफाफत मोग्म कामणलाशी कयणे. कफीय नगयभधीर मभये रेआउट मेथीर 
अनतक्रभण कायलाई कयण्माफाफत नागऩयू वधुाय प्रन्मावच्मा वबाऩतीांवोफत फठैक 
आमोजजत कयणे मावश ‘जनवांलाद’भध्मे ननणणम न झारेल्मा वभस्माांफाफत फठैक 
आमोजजत कयण्माच ेननदेळशी ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी ददरे.    

 


