नागऩूय भहानगयऩालरका, नागऩूय
(जनसंऩकक विबाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. २५ पेब्रि
ु ायी २०१९

स्िच्छतेच्मा फाफतीत
कोणतीही हमगम केरी जाणाय
नाही : भहाऩौय नंदा जजचकाय
‘भहाऩौय आऩल्मा दायी’ भधीर सभस्मांचा घेतरा आढािा
नागऩयू ,ता. २५ : आज स्लच्छ बायत मभळन अंतगगत वंऩण
ू ग दे ळात स्लच्छतेरा
प्राधान्म दे ण्मात मेत आशे . प्रधानभंत्री नयें द्र भोदी मांनी स्लच्छतेच्मा फाफतीत
नेशभीच गांबीमग दाखवलरे आशे . स्लच्छता शा वलऴमच प्रत्मेकाने जफाफदायीने ल

गांमबमागने घेण्माचा आशे . माचीच प्रचचती नक
ु तेच प्रधानभंत्री नयें द्र भोदी मांनी

स्लच्छता कभगचा-मांचे ऩाम धत
ु रे मालरून मेत.े स्लच्छता शे च प्राधान्म अवामरा
ऩाहशजे ल त्माफद्दर कोणततशी शमगम खऩलन
ू घेतरी जाणाय नाशी, अवा इळाया
भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी हदरा.
ऩारकभंत्री

चंद्रळेखय

फालनकुऱे

मांच्मा

झोनतनशाम

‘जनवंलाद’ कामगक्रभाच्मा

ऩार्शलगबभ
ू ीलय आमोजजत ‘भशाऩौय आऩल्मा दायी’ उऩक्रभांतगगत झोन क्र. १ ते ७
भधीर वभस्मांचे तनयाकयण कयण्मावंदबागत वोभलायी (ता.२५) भशाऩौय नंदा जजचकाय

मांच्मा अध्मषतेत भनऩा भख्
स्भत
ु मारमातीर डॉ. ऩंजाफयाल दे ळभख
ु
ृ ी स्थामी
वमभती वबागश
ृ ात फैठक आमोजजत कयण्मात आरी. मालेऱी भशाऩौय फोरत शोत्मा.

फैठकीत वलयोधी ऩषनेते तानाजी लनले, ज्मेष्ठ नगयवेलक वन
ु ीर अग्रलार, नेशरूनगय

झोन वबाऩती रयता भऱ
ु े , धंतोरी झोन वबाऩती वलळाखा फांते, शनभ
ु ान नगय झोन
वबाऩती रूऩारी ठाकुय, गांधीफाग झोन वबाऩती लंदना मेंगटलाय, वतयं जीऩयु ा झोन

वबाऩती मळश्री नंदनलाय, रक्ष्भीनगय झोन वबाऩती प्रकाळ बोमय, अततरयक्त
आमक्
ु त याभ जोळी, कामगकायी अमबमंता भनोज गणलीय, अभीन अख्तय, कामगकायी
अमबमंता

(स्रभ)

याजेंद्र

यशाटे , आयोग्म

अचधकायी (स्लच्छता) डॉ. वन
ु ीर

कांफऱे ,

वशामक आमक्
ु त प्रकाळ लयाडे, भशे ळ भोयोणे, अळोक ऩाटीर, याजु मबलगडे, शयीळ
याउत, जस्भता काऱे , वल
ु णाग दखणे उऩजस्थत शोते.

मालेऱी भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी ‘भशाऩौय आऩल्मा दायी’ उऩक्रभांतगगत रषात

आरेल्मा वभस्मा ल त्मालय अचधका-मांना तनदे ळ हदल्मानंतय कयण्मात आरेल्मा
कामगलाशीचा आढाला घेतरा. रक्ष्भीनगय, धयभऩेठ, शनभ
ु ान नगय, धंतोरी, नेशरूनगय,
गांधीफाग, वतयं जीऩयु ा
आरेल्मा

कामगलाशीचा

भशाऩौयांकडे

वादय

झोन

अशलार

केरा.

भधीर

वातशी

ऩारकभंत्री

वभस्मांच्मा
झोनच्मा

चंद्रळेखय

तनयाकयणावंदबागत

वशामक

फालनकुऱे

आमक्
ु तांनी
मांच्मा

कयण्मात

मालेऱी

‘जनवंलाद’

कामगक्रभाभध्मे रषात आरेल्मा याज्म ळावनाच्मा अखत्मारयतल्मा वभस्मांवंदबागत
कामगलाशीवंदबागत

तमाय

कयण्मात

भशाऩौयांकडे वादय कयण्मात आरी.

आरेल्मा

प्राकरनाची

भाहशतीशी

मालेऱी

वंऩण
ू ग ळशयात स्लच्छता, वपाई कभगचा-मांची कभतयता, भोकाट कुत्रे, डुक्कय आदींची
वभस्मा आशे . स्लच्छता शा आऩरा दै नहं दन वलऴम आशे . त्माभऱ
ु े मावंफंधी तनमभीत

कामगलाशी शोणे आलर्शमक आशे . दययोज स्लच्छता कभगचा-मांनी जफाफदायीने आऩरे
कतगव्म फजालाले, मावाठी वंफचं धत अचधका-मांकडून मोग्म लचक अवणेशी आलर्शमक

आशे . स्लच्छतेचा थेट प्रबाल नागरयकांच्मा आयोग्मालय ऩडतो. त्माभऱ
ु े प्रत्मेक
झोनभधीर वपाई कभगचा-मांच्मा काभालय झोनर अचधका-मांची दे खये ख अवणे

आलर्शमक आशे . नागरयकांना ओरा ल वक
ु ा कचया वलरग कयण्माची वलम रालणे.

स्लच्छतेफाफत नागरयकांच्मा कोणत्माशी प्रकायच्मा तक्रायी याशू नमेत मावाठी प्रत्मेक
लस्त्मांभध्मे कामगयत वपाई कभगचा-मांच्मा नालाचे परक तवेच लस्तीभध्मे वपाई
कभगचा-मांचे शजेयी यजजस्टयफाफत मोग्म अंभरफजालणी कयणेशी गयजेचे आशे .
मामळलाम

नागरयकांच्मा

काभचक
ु ायऩणा

कयणा-मा

तक्रायींलय

वपाई

तात्काऱ

कभगचा-मांवश

दखर

झोनर

घेउन

स्लच्छतेफाफत

अचधका-मांलय

कायलाई

कयण्माचा इळायाशी मालेऱी भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी हदरा. वलळेऴ म्शणजे,

‘भशाऩौय आऩल्मा दायी’ उऩक्रभांतगगत भशाऩौय नंदा जजचकाय मांच्मा दौ-मानंतय
झोनभध्मे

स्लच्छतेच्मा

तक्रायी

कभी

झाल्मा

अवन
ू

नागरयकांच्मा

वभाधानशी झारे अवल्माचे मालेऱी वलग झोनच्मा वबाऩतींनी वांचगतरे.

वभस्मांचे

भोकाट कुत्रे ल डुकयांच्मा वभस्मांभऱ
ु े वंऩण
ू ग ळशयातीर नागरयक त्रस्त आशे त.

डुकयांना ऩकडून ळशयाफाशे य वोडण्मावंदबागत आलर्शमक ती कामगलाशी ऩण
ू ग झारेरी
आशे . त्माभऱ
ु े प्रत्मेक झोनभध्मे मावंदबागत तातडीने कायलाई कयणे तवेच भोकाट
कुत्रमांच्मा फाफतीतशी रलकयच आलर्शमक कामगलाशी ऩण
ू ग करून माफाफत नागरयकांना
हदरावा दे ण्माचे तनदे ळ भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी हदरे.

‘भशाऩौय आऩल्मा दायी’ उऩक्रभांतगगत वलवलध झोनभधीर लेगलेगळ्मा प्रबागांभध्मे

ऩाण्माची वभस्मा वलगच स्तयातून ऩढ
ु े शोती. कुठे अळद्ध
ु ऩाणी तय कुठे ऩाणी
ऩयु लठ्माची लेऱ मोग्म नवल्माची तक्राय नागरयकांच्मा लतीने कयण्मात आरी शोती.

मावंदबागत कामगलाशी वंदबागत भशाऩौयांनी तनदे ळ हदल्मानंतय आजघडीरा वलवलध
बागात ऩाण्माच्मा वभस्मांऩावन
ू नागरयकांना हदरावा मभऱाल्माचे चचत्र आशे . अनेक

हठकाणी ऩाणी ऩयु लठ्माची लेऱ लाढलन
ू दे ण्मात आरी. अळद्ध
ु ऩाणी ऩयु लठा शोणा-मा
हठकाणी

अळद्ध
ु

ऩाणी

ऩयु लठ्माचे

कायण

ळोधन
ू

त्मालय

उऩामाफाफत

मोग्म

अंभरफजालणी कयण्मात आल्माचे अचधका-मांच्मा लतीने मालेऱी वांगण्मात आरे.

भशाऩौयांच्मा वभष भांडण्मात आरेल्मा ऩाण्माच्मा वभस्मांफाफत वट
ु का मभऱाल्माचे
मालेऱी झोन वबाऩतींनीशी वांचगतरे. ळशयातीर अनेक बागांभध्मे अळद्ध
ु ऩाणी
ऩयु लठा शोत अवल्माच्मा तक्रायी अवतात. नागरयकांना वऩण्माचे अळद्ध
ु ऩाणी ऩयु लठा
कयणे शा गुन्शा आशे . त्माभऱ
ु े नागरयकांच्मा आयोग्माच्मा दृष्टीने त्मांना ळद्ध
ु ऩाणी

ऩयु लठा व्शाला मावाठी जफाफदायीने काभ कयण्माचे तनदे ळ भशाऩौय नंदा जजचकाय
मांनी मालेऱी हदरे.

इंडडमन जजभखानारफतच्मा तनभागणाचधन इभायतीच्मा फेवभें टभध्मे ऩाणी जभा शोत
अवल्माने ऩरयवयात डावांचा प्रादब
ं ीभऱ
ु ागल, दग
ु ध
ु े नागरयकांच्मा आयोग्माचा प्रर्शन
तनभागण

झारा

अवल्माचे

भशाऩौयांच्मा

दौ-मात

तनदळगनाव

आरे.

इंडडमन

जजभखानारफतच्मा तनभागणाचधन इभायतीवंदबागत प्रळावनाकडून तातडीने दखर घेउन
फेवभें टभधीर खड्डा फज
ु वलण्माफाफत कामगलाशी वरू
ु कयण्मात आरी आशे . खाभरा
मेथीर वंचमनी कॉम््रेक्वच्मा तनभागणाचधन इभायतीचीशी शीच अलस्था अवल्माने

नागरयकांकडून अनेकदा तनलेदन दे ण्मात आरे. प्रकयण न्मामप्रवलष्ठ अवल्माने
प्रळावनाकडून लेऱोलेऱी ऩाणी काढण्माची कामगलाशी कयण्मात मेत.े फेवभें टभधीर
ऩाण्माभऱ
ु े ऩरयवयातीर फारक, भहशरा, नागरयकांना वलवलध आजायांचा धोका आशे .

मावाठी मावंदबागत कामदे ळीय वल्रा घेउन मा इभायतीचेशी फेवभें ट फज
ु वलण्माफाफत
कामगलाशी कयण्माचे भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी तनदे ळ हदरे.
नंदीग्राभच्मा काभारा गती द्मा

ळशयातीर गामी, म्शळी ऩारकांभऱ
ु े नागरयकांना अनेक वभस्मांचा वाभना कयाला
रागतो. मा गामी, म्शळी ऩारकांवाठी लाठोडा मेथे लेगऱे नंदीग्राभ वलकवीत कयण्मात

मेत अवन
ू माफाफत आलर्शमक ती कामगलाशी ऩण
ू ग झारी अवल्माचे वंफंचधत अचधका-

मांनी मालेऱी वांचगतरे. मा कामागरा रलकयात रलकय गती दे ण्माचे तनदे ळ भशाऩौय

नंदा जजचकाय मांनी आमक्
ु तांना हदरे. मामळलाम ळशयातीर वलवलध झोऩडऩट्टम
् ा मा
गडय राईनलय आशे त. भात्र आता वलग झोऩडऩट्टम
् ांना ऩट्टे वलतयीत कयण्मात मेत
अवल्माने वलग यहशलावींना मोग्म ववु लधा मभऱणे आलर्शमक आशे . वलग झोऩडऩट्टी

धायकांच्मा ववु लधेवाठी मोग्म मोजना तमाय कयण्माचेशी तनदे ळ भशाऩौय नंदा
जजचकाय मांनी हदरे.

मामळलाम नाल्माचे फांधकाभ, ऩडकी मबंत दरू
ु स्तीफाफत अनेक तक्रायी ऩारकभंत्री
चंद्रळेखय फालनकुऱे मांच्मा ‘जनवंलाद’ कामगक्रभात कयण्मात आल्मा. मावंदबागत

याज्म ळावनाकडे दे ण्मात आरेल्मा प्राकरनातून वंफचं धत काभ तातडीने ऩण
ू ग
कयण्माचे तनदे ळ भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी हदरे.

