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महापौर नंदा जजचकार : मतृ ऐिजदार सफाई 
कामगारांच्या िारसदारांना ऐिजीकार्क प्रदान 

नागपरू,ता. १२ : ळशयाच्मा स्लच्छतेभध्मे वपाई काभगायाांच ेभशत्लाच ेमोगदान आशे. 
ळशय स्लच्छतेच्मा फाफतीत भशानगयऩालरकेन े लभऱवलरेरे मळ शे वपाई 
काभगायाांच्मा कामााची परश्रतुी आशे. प्राभाणणकऩणे कामा करून आऩल्मा ळशयाच े
नाल रौकीक कयणा-मा लाड-लडीराांच्मा कामााचा आदळा घेउन आऩरे ळशय स्लच्छ 
बायत लभळनभध्मे क्रभाांक एक लय माले मावाठी त्माच वलश्लावाने ल प्राभाणणकऩणे 
कामा कया, अवे आलाशन भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी नव्माने भनऩाच्मा वेलेत रुज ू
शोणा-मा ऐलजदाय वपाई काभगायाांना केरे. 



नागऩयू भशानगयऩालरकेभध्मे कामायत भतृ ऐलजदाय वपाई कभागायाांच्मा 
लायवदायाांना फधुलायी (ता.१२) भशाऩौय नांदा जजचकाय माांच्मावश उऩभशाऩौय दीऩयाज 
ऩाडीकय, स्थामी वलभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, वत्ताऩष नतेे वांदीऩ जोळी, वलयोधी 
ऩषनेते तानाजी लनले माांच्मा शस्त े ऐलजीकाडा प्रदान कयण्मात आर.े मालऱेी 
भशाऩौय नांदा जजचकाय फोरत शोत्मा. भनऩा भखु्मारमातीर डॉ. ऩांजाफयाल देळभखु 
स्भतृी स्थामी वलभती वबागशृाभध्मे आमोजजत कामाक्रभात आयोग्म वलभती वबाऩती 
भनोज चाऩरे, वलधी वलभती वबाऩती धभाऩार भेश्राभ, क्रीडा वलभती वबाऩती नागेळ 
वशाये, ज्मेष्ठ नगयवेलक दमाळांकय ततलायी, आयोग्म अधधकायी (स्लच्छता) डॉ. वनुीर 
काांफऱे, वलबागीम अधधकायी योहशदाव याठोड, याजेळ शाथीफेड, एवफीएभ वलकाव 
वांस्थेच ेअध्मष वतीळ लवयवलान ल वला झोनच ेझोनर अधधकायी उऩजस्थत शोते. 

भनऩातीर एकूण ३२७ भतृ ऐलजदाय वपाई कभागायाांच्मा लायवदायाांना ऐलजीकाडा 
प्रदान कयण्मात मेणाय आशे. कागदऩत्ाांची ऩतूाता अवरेल्मा ७० ऩेषा अधधक 
लायवदायाांना फधुलायी (ता.१२) भान्मलयाांच्मा शस्त ेऐलजीकाडा वलतयीत कयण्मात आर े
आशेत. तय उलारयत लायवदायाांना वांफांधधत झोन कामाारमाभधनू ऐलजीकाडा प्रदान 
कयण्मात मेणाय आशेत. 

ऩढेु फोरताना भशाऩौय नांदा जजचकाय म्शणाल्मा, ऐलजदाय वपाई कभाचा-माांच्मा 
कुटूांबफमाांच्मा वभस्मा रषात घेता ळावनाने ऩढुाकाय दाखवलरा ल त्मा कामाारा मळ 
आरे आशे. ळावन आऩणा वलाांच्मा वदैल ऩाठीळी आशे. वभाजातीर तऱागाऱातीर 
रोकाांना न्माव लभऱाला मावाठी ऩांडीत दीनदमार उऩाध्माम माांच्मा वलचायालय ळावन 
कामा कयीत आशे, अवेशी त्मा म्शणाल्मा. 

अनेक िर्ाांच्या प्रयत्नाऱा यश : संदीप जोशी 

ऐलजदाय वपाई काभगायाांच्मा भतृ्मनूांतय त्माांच्मा कुटूांफाची शोणायी अलस्था रषात 
घेता त्माांच्मा लायवदायारा ऐलजदाय वपाई कभाचायी म्शणून रुज ू कयाले मावाठी 
अनेक लऴाांऩावनू ळावनस्तयालय प्रमत्न वरुू शोते. मालय भखु्मभांत्ी देलेंद्र पडणलीव, 

कें द्रीम भांत्ी तनतीन गडकयी माांनीशी लेऱोलेऱी दखर घेतरी. प्रळावनातपेशी 



आमकुताांनी मोग्म तनणाम घेउन शे कामा ऩणूात्लाव नेरे ल अनेक लऴाांच्मा प्रमत्नाांना 
मळ आरे आशेत, अवे वाांगत वत्ताऩष नेते वांदीऩ जोळी माांनी भखु्मभांत्ी देलेंद्र 
पडणलीव, कें द्रीम भांत्ी तनतीन गडकयी माांच्मावश भनऩा आमकुताांचशेी अलबनांदन 
केरे. 

ऐलजदाय वपाई काभगायाांच्मा लायवाांना वेलेत घेण्मात माल ेमावाठी भाजी भशाऩौय 
प्रलीण दटके, ज्मेष्ठ नगयवेलक दमाळांकय ततलायी ल आऩण स्लत: वबागशृाभध्मे 
बलूभका भाांडत आरेरो आशोत. माभध्मे मेणा-मा अडचणी वोडलनू प्रळावनाने अखेय 
वेलेत तनमकुतीचा भागा भोकऱा केरा आशे, अवेशी वत्ताऩष नतेे वांदीऩ जोळी माांनी 
वाांधगतरे. आज आऩल्मा नागऩयू ळशयाभध्मे वभुाये ऩाच शजाय वपाई काभगाय ल 
वभुाये चाय शजाय ऐलजदाय वेलेत आशेत. भात् ळशयात स्लच्छतेफाफत मेणा-मा 
तक्रायी रषात घेता वलाांनी ठयलनू हदरेल्मा लेऱेलय ळांबय टकके काभ करून 
कोणत्माशी तक्रायीची वांधी देउ नमे. लळलाम आऩल्मा ळशयाच ेआयोग्म आऩल्माच 
शातात अवल्मान े जफाफदायीन े कताव्म ऩाय ऩाडाले, अवे आलाशनशी त्माांनी मालऱेी 
केरे. 
 


