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प्रलसद्धी ऩत्रक                                               ता. २ मार्क २०१९ 

ऩटे्ट ळाटऩासंदभाकत येत्या तीन 
महहन्यात कायकळाही करा : ना. 

रं्द्रऴेखर बाळनकुले 

‘जनसंळाद’मधीऱ समसयांर्ा ऩाऱकमंत्रयांनी केऱा 
ऩाठऩुराळा 

नागऩरू, ता. २ : ऩटे्ट लाटऩासंदबाात मेणाये सला अडथऱे ळासनाने दयू केरे आहेत. 
खासगी जागा, झडुऩी जंगर ल येल्लेच्मा जागा लगऱता इतय जागांफाफत मेत्मा तीन 
भहहनमांत मोग्म कामालाही कया, असे ननदेळ ऩारकभंत्री चंद्रळखेय फालकुऱे मांनी 
हदरे. 

नागऩयू भहानगयऩालरकें तगात धयभऩेठ, नेहरूनगय, हनभुान नगय, रक्ष्भीनगय, धंतोरी, 
गांधीफाग झोनभध्मे घेण्मात आरेल्मा ‘जनसंलाद’भधीर ळासन स्तयालयीर तक्रायींचा 
ऩारकभंत्री चंद्रळखेय फालनकुऱे मांनी ऩाठऩयुाला केरा. मासंफंधी ळननलायी (ता. २) 
भनऩा भखु्मारमातीर डॉ. ऩंजाफयाल देळभखु स्भतृी स्थामी सलभती सबागहृात 
ऩारकभंत्री चंद्रळखेय फालनकुऱे मांनी वलवलध तक्रायींसंदबाात आढाला फठैक घेतरी. 



फठैकीभध्मे आभदाय सधुाकय कोहऱे, आभदाय सधुाकय देळभखु, आभदाय कृष्णा 
खोऩड,े आमकु्त अलबजीत फांगय, धयभऩेठ झोन सबाऩती प्रभोद कौयती, हनभुान नगय 
झोन सबाऩती रूऩारी ठाकूय, नेहरूनगय झोन सबाऩती रयता भऱेु, धंतोरी झोन 
सबाऩती वलळाखा फातंे, गांधीफाग झोन सबाऩती लंदना मगंटलाय, अनतरयक्त आमकु्त 
यलींद्र ठाकये, अनतरयक्त आमकु्त याभ जोळी मांच्मासह सहाही झोनच े नगयसेलक, 

सहामक आमकु्त उऩस्स्थत होते. 

ऩटे्ट लाटऩासंफंधी याज्म ळासनाने नलीन ननणाम घेतरा आहे. त्माभऱेु मासाठी आता 
अलबनमासाची गयज नाही. त्माभऱेु नागरयकांच्मा सवुलधांसाठी तात्काऱ संऩणूा 
कामालाही ऩणूा करून जून २०१९ ऩमतं संऩणूा ऩटे्ट लाटऩ ऩणूा कयण्माच े ननदेळ 
ऩारकभंत्री चंद्रळखेय फालनकुऱे मांनी हदरे. यभना भायोती ऩरयसयात फस स्टॉऩ त े
ईश्लय नगय मेथीर प्रस्तावलत सीभेंट योडच्मा नारीच्मा उतायाभऱेु संऩणूा ऩाणी 
नागरयकांच्मा घयात जाण्माची स्स्थती ननभााण झारी आहे. मासंफंधी आमकु्तांना 
स्लत: मा हठकाणी बेट देऊन नागरयकाचं्मा सवुलधेच्मा दृष्टीने मोग्म कामालाही 
कयण्माचहेी ननदेळ ऩारकभंत्री चंद्रळखेय फालनकुऱे मांनी हदरे. 

इंहदया कॉरनी ऩरयसयात उद्मानाच्मा जागेलय अनतक्रभण करून नागरयकांना अडथऱा 
ननभााण कयण्माच्मा तक्रायीलरून मा जागेचा ताफा घेऊन भनऩाच्मा भारकीच ेपरक 
रालणे ल नागरयकांच्मा सवुलधेसाठी उद्मानाच्मा वलकास काभारा तात्काऱ सरुूलात 
कयण्माचहेी ननदेळ मालेऱी ऩारकभंत्री चंद्रळखेय फालनकुऱे मांनी हदरे. कचया, गलत 
ल साडंऩाणी सोडण्मात मेत असल्मान ेसक्कयदया तरालाची स्स्थती अत्मंत दमनीम 
आहे. तरालारगत असरेल्मा उद्मानात भंगरकामाारा ऩयलानगी देण्मात आल्मान े
त्माचा ऩरयणाभ तरालाच्मा सौंदमीकयणालय ऩडतो. त्माभऱेु भंगरकामााची ऩयलानगी 
काढणे ल ऩरयसयातीर लसलय राईनच े सर्व् हे करून तरालात सांडऩाणी सोडणाये 
दकुानदाय, घयांची ऩयलानगी यद्द करून गुनहा दाखर कयण्माचहेी ऩारकभंत्री चंद्रळखेय 
फालनकुऱे मांनी ननदेळ हदरे. 

दीऺाबभूी ऩढेु डॉ.फाफासाहेफ आंफेडकय मांची साहहत्म ल जीलनचरयत्रमांची वलक्री करून 
उदयननलााह कयणाऱ्मा वलके्रत्मांना कामभस्लरूऩी जागा लभऱलनू देण्माफाफत आलश्मक 



ऩतूाता करून प्रस्ताल तमाय करून ळासनाकड ेसादय कयण्माच े ननदेळही ऩारकभंत्री 
चंद्रळखेय फालनकुऱे मांनी हदरे. मालळलाम ळहयात वलवलध बागात गनतयोधक 
रालण्माफाफत यस्त े सयुऺा सलभतीकडून भानमता घेउन तात्काऱ भंजुयी देणे ल 
भहहनाबयाच्मा आत सला सहामक आमकु्तांनी प्रस्ताल सादय कयण्माच े ननदेळ 
ऩारकभंत्री चंद्रळखेय फालनकुऱे मांनी मालेऱी हदरे. धयभऩेठ मेथीर चचल्रने ट्राफपक 
ऩाका  चार ू कयण्माफाफत आमकु्तांनी स्लत: दौया करून मासंफंधी अंनतभ ननणाम 
घेण्माचहेी ऩारकभंत्री चंद्रळखेय फालनकुऱे मांनी ननदेळ हदरे. 
 


