
नागऩूय भहानगयऩालरका, नागऩूय 

(जनसंऩकक  वलबाग) 

प्रलसद्धी ऩत्रक                                                       ता. ३१ जरुै २०१९ 

भनऩाच्मा ५० गणुलंत सपाई 
काभगायांचा सत्काय 

ळहीद सपाई सैननक ददनाननलभत्त गौयल : आता प्रत्मेक 
भदहन्मारा होणाय   ३८ सपाई काभगाय सन्भाननत 

नागऩयू, ता. ३१ : ळशीद वपाई वनैनक ददनाननमभत्त नागऩयू भशानगयऩामरकेच्मा लतीने 
वंऩणूण ळशयात वेला देणा-मा ५० गुणलंत वपाई काभगाय ल ऐलजदाय वपाई 
काभगायांचा फधुलायी (ता.३१) वत्काय कयण्मात आरा. वलळऴे म्शणज,े आता झोन 
स्तयालय प्रबाग ननशाम गणुलंत वपाई काभगाय ल ऐलजदायांचा वत्काय कयण्मात 
मेणाय आशे. दय भदशन्मारा प्रत्मेक प्रबागातनू एक अवे वंऩणूण प्रबागातीर ३८ 
वपाई कभणचा-मांना वन्भाननत कयण्मात मेणाय आशे.   

ळशीद वपाई वनैनक ददनाननमभत्त फधुलायी (ता. ३१) डॉ. ऩंजाफयाल देळभखु स्भतृी वबागशृा
त आमोजजत गुणलंत वपाई काभगाय ल ऐलजदायाचं्मा वत्काय वभायंबात उऩभशाऩौय 
दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वमभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, वलयोधी ऩषनेते तानाजी 
लनल,े आयोग्म वमभती वबाऩती लीयेंद्र कुकयेजा, स्थाऩत्म ल प्रकल्ऩ वलळऴे वमभती 
वबाऩती अबम गोटेकय, भदशरा ल फारकल्माण वमभती वबाऩती वंगीता गग-शे, 

धंतोरी झोन वबाऩती रता काडगामे, शनभुान नगय झोन वबाऩती भाधयुी ठाकये, 



धयभऩेठ झोन वबाऩती अभय फागड,े नगयवेवलका रुऩा यॉम, नगयवेवलका रीरा 
शाथीफेड, अनतरयक्त आमकु्त याभ जोळी, आयोग्म अगधकायी (स्लच्छता) डॉ. वनुीर 
कांफऱे आदी उऩजस्थत शोते. 
  

वभायंबात उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वमभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, 

वलयोधी ऩषनेते तानाजी लनल,े आयोग्म वमभती वबाऩती लीयेंद्र कुकयेजा मांच्मावश 
अन्म वलण भान्मलयांच्मा 
शस्त ेदशाशी झोनभधीर ३० स्थामी वपाई काभगाय ल २० ऐलजदाय अवे एकूण ५० वपाई 
काभगायांना तुऱळी योऩ, ळार, श्रीपऱ ल प्रभाणऩत्र देऊन गौयवलण्मात आर.े 

मावाठी प्रत्मेक झोनभधनू तीन स्थामी वपाई काभगाय ल दोन ऐलजदाय वपाई 
काभगायांची ननलड कयण्मात आरी 
आशे. तत्ऩलूी उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय मांच्मावश वलण भान्मलयांनी बायतयत्न डॉ. फाफा
वाशेफ आंफेडकय, भशवऴण लाजल्भकी ल बगलान वदुळणन मांच्मा प्रनतभानंा भाल्माऩणण करून अ
मबलादन केरे.   

मालेऱी फोरताना उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय म्शणारे, वपाई काभगायाचं्मा 
शक्कावाठी ळशीद झारेल्मा बभूमवगं मांच्मा स्भयणाथण ळशयातीर वपाई काभगायांचा 
गौयल शी अमबनंदनीम फाफ आशे. आज आऩरे नागऩयू ळशय स्लच्छतेच्मा फाफतीत 
देळात अग्रस्थानी आशे. ळशयात वलणत्र अवरेरी स्लच्छता आणण त्माभऱेु ळशयारा 
मभऱारेरी ओऱख शे वलण वपाई काभगायाचं्मा कामाणभऱेुच ळक्म झारे आशे. स्लच्छ 
वलेषणभध्मे ऩढेुशी ळशयाच ेनाल रौकीक व्शाले मावाठी ऩढेुशी कामण कया, अवे 
आलाशनशी उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय मानंी मालेऱी केरे. आता केलऱ लऴाणतून 
एकदाच नव्शे तय झोन स्तयालय प्रबाग ननशाम गुणलंत वपाई काभगाय ल 
ऐलजदायांचा वत्काय कयण्मात मेणाय आशे. दय भदशन्मारा प्रत्मेक प्रबागातून एक 
अवे वंऩणूण प्रबागातीर ३८ वपाई कभणचा-मांना ळार, श्रीपऱ, प्रभाणऩत्र ल एक शजाय 
रूऩमे योख देउन वन्भाननत कयण्मात मेणाय आशे, अळी घोऴणा उऩभशाऩौय दीऩयाज 
ऩाडीकय मांनी मालऱेी केरी. 



स्थामी वमभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे म्शणारे, ळशयारा स्लच्छ कयण्माच ेभशत्लाच े
कामण वपाई काभगायातंपे केरे जाते.  लऴणबय ळशयाची स्लच्छता कयणा-मा वपाई 
काभगायांचा गौयल शोणे आलश्मक आशे. वपाई काभगायांच्मा शक्कावाठी ळशीद 
झारेल्मा बऩूमवगं माचं्मा स्भयणाथण कयण्मात मेणाया वत्काय शा ख-मा अथाणने 
वपाई काभगायांच्मा कामाणचा गौयल आशे, अवेशी त ेम्शणारे. 

वलयोधी ऩषनेते तानाजी लनल ेम्शणारे, ळशयात आयोग्मदामी लातालयण ननभाणण 
करून ळशयलावीमांच्मा आयोग्माची काऱजी घेण्माच ेभशत्लाच ेकामण वपाई 
काभगायांभापण त केरे जाते. त्मांना ऩणूणलेऱ वटु्टी देउन त्मांच्मा कामाणचा वन्भान 
कयणे शा वपाई काभगायांच्मा दृष्टीने आणण नागऩयू भशानगयऩामरकेच्मा दृष्टीने 
भशत्लाचा ददलव अवल्माच ेत ेम्शणारे. 

आयोग्म वमभती वबाऩती लीयेंद्र कुकयेजा मांनी गणुलंत वपाई काभगायाचं्मा कामाणची 
स्तुती करून त्मांच ेअमबनंदन केरे. स्लच्छता शी प्रत्मेकाची ननैतक जफाफदायी आशे. 
भात्र शे कामण वपाई काभगाय उत्कृष्टरयत्मा ऩाय ऩाडतात. देळात ऩंतप्रधान नयेंद्र 
भोदी मांनी स्लच्छ बायत मभळन अंतगणत स्लच्छतेफाफत वलळऴे रष देत वपाई 
काभगायांच्मा कामाणकड ेवलाांच ेरष लेधरे, अवे त ेम्शणारे. 

वपाई काभगायांच्मा वत्कायाची ऩयंऩया नागऩयू भशानगयऩामरकेने जऩरी आशे. 
वपाई कभणचा-मांच्मा कामाणचा गौयल व्शाला त्मांचा उत्वाश लाढाला मावाठी शी ऩयंऩया 
ऩढेुशी वरुू यादशर. मावाठी प्रबाग ननशाम उत्कृष्ट वपाई काभगायाच्मा वत्कायाची 
मोजना ऩदागधका-मांभापण त तात्काऱ भान्म कयण्मात आल्माने माचा पामदा वपाई 
काभगायांना शोणाय आशे, अवे वागंत माफाफत भनऩा प्रळावनाच्मा लतीन ेअनतरयक्त 
आमकु्त याभ जोळी मांनी वलण भान्मलयांच ेअमबनंदन केरे. 
  

वपाई काभगायांच्मा शक्कावाठी १९५४ वारी डॉ. फाफावाशेफ आंफेडकय मांच्मा 
नेततृ्लात वपाई काभगाय नेते बभूमवगं मानंी आंदोरन केरे. आंदोरनारा दशवंक 
लऱण मभऱाल्माने झारेल्मा गोऱीफायात बऩूमवगं ळशीद झारे. त्मांच्मा कामाणचा 



वन्भान म्शणून नागऩयू भशानगयऩामरकेतपे दयलऴी ३१ जुर ैयोजी गुणलंत स्थामी 
वपाई काभगाय ल ऐलजदायांचा वत्काय कयण्मात मेतो. 

कामणक्रभाच ेवंचारन याजेळ शाथीफेड मांनी केरे. आबाय झोनर अगधकायी श्री. 
याठोड मांनी भानरे. 

सत्कायभतूी गुणलंत सपाई काभगाय ल ऐलजदाय 

रक्ष्भीनगय झोन - खुळार यतन भतेरकय, वखुयाभ भलु्का ददशलरे, वलभरा धनीयाभ 
भरीक, प्रभोद मळलयाभ गेडाभ, भकु्ता मळल. धयभऩेठ झोन - अभयनाथ भकुै बफयशा, 
आमळऴ वंतोऴ मळल्रेदाय, ऩषु्ऩा धनयाज फोशत, काळीनाथ भोतीयाभ फोयकय, मळरा 
भरुचंद तांफे. हनभुाननगय झोन - ऩरनी क्रक्रष्णन ळटे्टी, यभेळ भशादेल भोखाड,े भीना 
वनुीर फेशुननमा, प्रदीऩ ऩुंडरीक भेश्राभ, वनुीता यभेळ भेश्राभ. धंतोरी झोन - बाउयाल 
वदामळल वोभकुलय, मळलदाव ददरवखु अयखेर, वंघमभत्रा ळंकय झोडाऩ,े यभेळ फधुायाभ 
नाईक, ऩंचळीरा वलजम याभटेके. नेहरूनगय झोन - क्रकळोय ळंब ूनन्शेट, भायोती दशयाभन 
वाखयकय, वनुीता फाफरुार राशोयी, पुरचंद ऩयवयाभ ऩाटीर, यंजना बयुाजी 
गचकणे. गांधीफाग झोन - दीगांफय याभचंद्र भशे्राभ, भकेुळ लाल्भीक खये, छोटी शयीचंद्र 
करवे, भोशन आवायाभ भेश्राभ, वंगीता याजन भरीक. सतयंजीऩयुा झोन - भनोज छन्न ू
फयैीवार, याकेळ दस्वी शजाये, भीया अळोक नशायकय, उदायाभ भशादेल ऩंधये, वभीता 
वनुीर बोमय. रकडगंज झोन - वयेुळ भशादेल ऩाटीर, गणऩत भशादेल गजमबमे, भामा 
उभेळ फयैीवार, याजू ऩांडुयंग नेलाये, ननभणरा वलधेस्लय ळेंड.े आसीनगय झोन - याज ू
बगलान वातऩतु,े नयेंद्र क्रकवन कोच,े ननभणरा गोऩार लावननक, ददरीऩ यभेळ 
नतरमभरे, वीभा वंतोऴ फक्वये. भंगऱलायी झोन - अळोक ऩांडूयंग ददलटे, बायत जगन 
भस्ते, छोटी भशेंद्र भशातो, ग्मानीयाभ धोडकू लारदे, रक्ष्भी रक्ष्भण टोटरलाय.   

 


