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नागररकांना आिश्यक मुऱभूत 
सुविधा तातडीने ऩुरिा : तारा 

(ऱक्ष्मी) यादि 

गलऱच्छ िस्ती ननमूकऱन सभाऩतींनी ददऱी 
आकस्स्मक भेट 

नागऩरू,ता.२८ : स्लच्छ ऩाणी, लीज, यस्ते ल ऩरयवयात स्लच्छता मा भरुबतू गयजा 
आशेत. भात्र मा वभस्माांवाठी नागरयकाांना वांघऴष कयाला रागतो. ळावन ल भनऩातपे 
झोऩडऩट्टीतीर यहशलास्माांना ऩक्के घये देण्मात आरे. मा हठकाणी भरुबतू ववुलधा शे 
वदु्धा भनऩाचचे कतषव्म आशे. त्माभऱेु नागरयकाांना आलश्मक भरुबतू ववुलधा 
तातडीने ऩयुवलण्मात माव्मात, अवे ननदेळ गलरच्छ लस्ती ननभूषरन वलभतीच्मा 
वबाऩती ताया (रक्ष्भी) मादल माांनी हदरे. 

जलाशयरार नेशरू याष्ट्रीम ळशयी नतूनीकयण अलबमान (जेएनएनमआूयएभ) 
अांतगषत ळशयी गयीफाांची भरूबतू वेला (फीएवमऩूी) प्रकल्ऩाद्लाये भौजा नायी मेथे 
फाांधण्मात आरेल्मा वदननका ळशयातीर झोऩडऩट्टीलावीमाांना देण्मात आल्मा आशेत. 



मा वदननकेभध्मे भरुबतू ववुलधाांच्मा तक्रायीफाफत यहशलास्माांकडून देण्मात आरेल्मा 
ननलेदनालय फधुलायी (ता.२८) गलरच्छ लस्ती ननभूषरन वलभतीच्मा वबाऩती ताया 
(रक्ष्भी) मादल ऩरयवयात आकस्स्भक बेट देउन वभस्माांची ऩाशणी केरी ल 
नागरयकाांच्मा वभस्मा जाणून घेतल्मा. दौ-माभध्मे वलभतीच ेउऩवबाऩती वनुीर 
हशयणलाय, वलभती वदस्मा रूनतका भवयाभ, उऩअलबमांता (एवआयए) ऩांकज ऩायाळय 
आदी उऩस्स्थत शोते. 

मालेऱी गलरच्छ लस्ती ननभूषरन वलभतीच्मा वबाऩती ताया (रक्ष्भी) मादल माांच्मावश 
उऩवबाऩती वनुीर हशयणलाय, वलभती वदस्मा रूनतका भवयाभ माांनी वदननकेतीर 
यहशलाळी नागरयकाांळी वांलाद वाधरा ल त्माांच्मा वभस्मा ऐकूण आलश्मक ते ननदेळ 
प्रळावनारा हदरे. 

भौजा नायी मेथे २३४ वदननका फाांधण्मात आल्मा अवनू माऩकैी २१० वदननकाांच े
वलतयण झारे आशे. माभध्मे वद्मा ११० कुटुांफ लास्तव्म कयीत आशेत. भात्र मा 
हठकाणी जाण्मावाठी मोग्म यस्ता, वलद्मतु व्मलस्था, वऩण्माच ेऩाणी ल घाणीच े
वाम्राज्म अवल्माच्मा तक्रायी नागरयकाांभापष त कयण्मात आल्मा. 

स्लच्छतअेबाली ऩरयवयातीर नागरयकाांच्मा आयोग्माचा प्रश्न ननभाषण झारा आशे. 
त्माभऱेु माफाफत तातडीने दखर घेउन स्लच्छता कभषचा-माांची चभ ूऩाठलनू वपाई 
कयलनू घेण्माफाफत आवीनगय झोनच ेवशामक आमकु्त गणेळ याठोड माांच्माळी 
पोनलय वांलाद वाधनू गलरच्छ लस्ती ननभूषरन वलभतीच्मा वबाऩती ताया (रक्ष्भी) 
मादल माांनी कामषलाशीच ेननदेळ हदरे. भौजा नायी मेथीर वदननकेभध्मे वभुाये ११० 
कुटुांफ लास्तव्म कयीत आशेत. त्माभऱेु नागरयकाांनीशी स्लच्छतेफाफत काऱजी घ्माली, 
कचया इतयत्र न टाकता तो कचया ऩेटीभध्मे जभा कयण्मात माला. मावाठी 
भनऩातपे वदनीकेऩढेु ओरा ल वकुा कचया लेगलेगऱा वांकलरत व्शाला मादृष्ट्टीने 
कचयाऩेट्मा ठेलण्मात माव्मात, अवे ननदेळ गलरच्छ लस्ती ननभूषरन वलभतीच े
उऩवबाऩती वनुीर हशयणलाय माांनीशी मालेऱी हदरे. 



वदय वदननकेकड ेजाण्मावाठी यस्त्माची व्मलस्था नाशी. प्रस्तावलत यस्त्माफाफत 
कोणनतशी कामषलाशी झारी नाशी. त्माभऱेु ऩमाषमी भागाषने नागरयकाांना मे-जा कयाले 
रागत.े भात्र शा भागष ऩणूषत: खयाफ अवनू मा भागाषची दरुुस्ती कयण्माची भागणी 
नागरयकाांतपे कयण्मात आरी. वदननकेभध्मे जाण्मावाठी प्रस्तावलत यस्ता तातडीने 
तमाय कयण्माची गयज अवनू माफाफत मेणा-मा अडचणी वलबागारा वाांगण्मात 
माव्मात मा अडचणी भखु्मभांत्री देलेंद्र पडणलीव, कें द्रीम भांत्री ननतीन गडकयी ल 
ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांच्माऩमतं ऩोशोचलनू त्मा दयू कयण्माचा प्रमत्न 
वलभतीभापष त कयण्मात मेईर. मालळलाम तात्ऩयुत्मा यस्त्माची दरुुस्ती कयण्मावाठी 
भनऩाच्मा शॉटलभक्व वलबाग ल कामषकायी अलबमांता लवभेंट योड टप्ऩा १,२,३ माांना 
ऩत्र देउन तातडीने कामषलाशी कयण्माचशेी ननदेळ गलरच्छ लस्ती ननभूषरन वलभती 
वबाऩतीांनी हदरे. 
  

 


