नागऩूय भहानगयऩालरका, नागऩूय
(जनसंऩकक वलबाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. ३१ जर
ु ै २०१९

भनऩाच्मा ५० गण
ु लंत सपाई
काभगायांचा सत्काय

ळहीद सपाई सैननक ददनाननलभत्त गौयल : आता प्रत्मेक
भदहन्मारा होणाय ३८ सपाई काभगाय सन्भाननत
नागऩयू , ता. ३१ : ळशीद वपाई वैननक ददनाननमभत्त नागऩयू भशानगयऩामरकेच्मा लतीने
वंऩण
ू ण ळशयात वेला दे णा-मा ५० गुणलंत वपाई काभगाय ल ऐलजदाय वपाई

काभगायांचा फध
ु लायी (ता.३१) वत्काय कयण्मात आरा. वलळेऴ म्शणजे, आता झोन

स्तयालय प्रबाग ननशाम गण
ु लंत वपाई काभगाय ल ऐलजदायांचा वत्काय कयण्मात
मेणाय आशे . दय भदशन्मारा प्रत्मेक प्रबागातन
ू एक अवे वंऩण
ू ण प्रबागातीर ३८
वपाई कभणचा-मांना वन्भाननत कयण्मात मेणाय आशे .

ळशीद वपाई वैननक ददनाननमभत्त फध
ु लायी (ता. ३१) डॉ. ऩंजाफयाल दे ळभख
ु स्भत
ृ ी वबागश
ृ ा
त आमोजजत गण
ु लंत वपाई काभगाय ल ऐलजदायांच्मा वत्काय वभायं बात उऩभशाऩौय
दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वमभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, वलयोधी ऩषनेते तानाजी

लनले, आयोग्म वमभती वबाऩती लीयें द्र कुकये जा, स्थाऩत्म ल प्रकल्ऩ वलळेऴ वमभती
वबाऩती अबम गोटे कय, भदशरा ल फारकल्माण वमभती वबाऩती वंगीता गग-शे ,

धंतोरी झोन वबाऩती रता काडगामे, शनभ
ु ान नगय झोन वबाऩती भाधयु ी ठाकये ,

धयभऩेठ झोन वबाऩती अभय फागडे, नगयवेवलका रुऩा यॉम, नगयवेवलका रीरा

शाथीफेड, अनतरयक्त आमक्
ु त याभ जोळी, आयोग्म अगधकायी (स्लच्छता) डॉ. वन
ु ीर
कांफऱे आदी उऩजस्थत शोते.

वभायं बात उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वमभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे,

वलयोधी ऩषनेते तानाजी लनले, आयोग्म वमभती वबाऩती लीयें द्र कुकये जा मांच्मावश
अन्म वलण भान्मलयांच्मा

शस्ते दशाशी झोनभधीर ३० स्थामी वपाई काभगाय ल २० ऐलजदाय अवे एकूण ५० वपाई
काभगायांना तुऱळी योऩ, ळार, श्रीपऱ ल प्रभाणऩत्र दे ऊन गौयवलण्मात आरे.

मावाठी प्रत्मेक झोनभधन
ू तीन स्थामी वपाई काभगाय ल दोन ऐलजदाय वपाई
काभगायांची ननलड कयण्मात आरी

आशे . तत्ऩल
ू ी उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय मांच्मावश वलण भान्मलयांनी बायतयत्न डॉ. फाफा

वाशे फ आंफेडकय, भशवऴण लाजल्भकी ल बगलान वद
ु ळणन मांच्मा प्रनतभांना भाल्माऩणण करून अ
मबलादन केरे.

मालेऱी फोरताना उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय म्शणारे, वपाई काभगायांच्मा

शक्कावाठी ळशीद झारेल्मा बभ
ू मवंग मांच्मा स्भयणाथण ळशयातीर वपाई काभगायांचा
गौयल शी अमबनंदनीम फाफ आशे . आज आऩरे नागऩयू ळशय स्लच्छतेच्मा फाफतीत
दे ळात अग्रस्थानी आशे . ळशयात वलणत्र अवरेरी स्लच्छता आणण त्माभऱ
ु े ळशयारा

मभऱारेरी ओऱख शे वलण वपाई काभगायांच्मा कामाणभऱ
ु े च ळक्म झारे आशे . स्लच्छ
वलेषणभध्मे ऩढ
ु े शी ळशयाचे नाल रौकीक व्शाले मावाठी ऩढ
ु े शी कामण कया, अवे

आलाशनशी उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय मांनी 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 वंऩण
ू ण प्रबागातीर ३८ वपाई कभणचा-मांना ळार, श्रीपऱ, प्रभाणऩत्र ल एक शजाय
रूऩमे योख दे उन वन्भाननत कयण्मात मेणाय आशे , अळी घोऴणा उऩभशाऩौय दीऩयाज
ऩाडीकय मांनी मालेऱी केरी.

स्थामी वमभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे म्शणारे, ळशयारा स्लच्छ कयण्माचे भशत्लाचे
कामण वपाई काभगायांतपे केरे जाते. लऴणबय ळशयाची स्लच्छता कयणा-मा वपाई
काभगायांचा गौयल शोणे आलश्मक आशे . वपाई काभगायांच्मा शक्कावाठी ळशीद
झारेल्मा बऩ
ू मवंग मांच्मा स्भयणाथण कयण्मात मेणाया वत्काय शा ख-मा अथाणने
वपाई काभगायांच्मा कामाणचा गौयल आशे , अवेशी ते म्शणारे.

वलयोधी ऩषनेते तानाजी लनले म्शणारे, ळशयात आयोग्मदामी लातालयण ननभाणण
करून ळशयलावीमांच्मा आयोग्माची काऱजी घेण्माचे भशत्लाचे कामण वपाई

काभगायांभापणत केरे जाते. त्मांना ऩण
ण ऱ
े वट्ट
ू ल
ु ी दे उन त्मांच्मा कामाणचा वन्भान

कयणे शा वपाई काभगायांच्मा दृष्टीने आणण नागऩयू भशानगयऩामरकेच्मा दृष्टीने
भशत्लाचा ददलव अवल्माचे ते म्शणारे.

आयोग्म वमभती वबाऩती लीयें द्र कुकये जा मांनी गण
ु लंत वपाई काभगायांच्मा कामाणची
स्तत
ु ी करून त्मांचे अमबनंदन केरे. स्लच्छता शी प्रत्मेकाची नैनतक जफाफदायी आशे .
भात्र शे कामण वपाई काभगाय उत्कृष्टरयत्मा ऩाय ऩाडतात. दे ळात ऩंतप्रधान नयें द्र
भोदी मांनी स्लच्छ बायत मभळन अंतगणत स्लच्छतेफाफत वलळेऴ रष दे त वपाई
काभगायांच्मा कामाणकडे वलाांचे रष लेधरे, अवे ते म्शणारे.
वपाई काभगायांच्मा वत्कायाची ऩयं ऩया नागऩयू भशानगयऩामरकेने जऩरी आशे .

वपाई कभणचा-मांच्मा कामाणचा गौयल व्शाला त्मांचा उत्वाश लाढाला मावाठी शी ऩयं ऩया
ऩढ
ु े शी वरू
ु यादशर. मावाठी प्रबाग ननशाम उत्कृष्ट वपाई काभगायाच्मा वत्कायाची

मोजना ऩदागधका-मांभापणत तात्काऱ भान्म कयण्मात आल्माने माचा पामदा वपाई

काभगायांना शोणाय आशे , अवे वांगत माफाफत भनऩा प्रळावनाच्मा लतीने अनतरयक्त
आमक्
ु त याभ जोळी मांनी वलण भान्मलयांचे अमबनंदन केरे.
वपाई काभगायांच्मा शक्कावाठी १९५४ वारी डॉ. फाफावाशे फ आंफेडकय मांच्मा

नेतत्ृ लात वपाई काभगाय नेते बभ
ू मवंग मांनी आंदोरन केरे. आंदोरनारा दशंवक
लऱण मभऱाल्माने झारेल्मा गोऱीफायात बऩ
ू मवंग ळशीद झारे. त्मांच्मा कामाणचा

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

कामणक्रभाचे वंचारन याजेळ शाथीफेड मांनी केरे. आबाय झोनर अगधकायी श्री.
याठोड मांनी भानरे.
सत्कायभत
ू ी गण
ु लंत सपाई काभगाय ल ऐलजदाय
रक्ष्भीनगय झोन - खुळार यतन भतेरकय, वख
ु याभ भल्
ु का ददशलरे, वलभरा धनीयाभ
भरीक, प्रभोद मळलयाभ गेडाभ, भक्
ु ता मळल. धयभऩेठ झोन - अभयनाथ भैकु बफयशा,

आमळऴ वंतोऴ मळल्रेदाय, ऩष्ु ऩा धनयाज फोशत, काळीनाथ भोतीयाभ फोयकय, मळरा

भर
ु चंद तांफ.े हनभ
ु ाननगय झोन - ऩरनी क्रक्रष्णन ळेट्टी, यभेळ भशादे ल भोखाडे, भीना

वन
ु ीर फेशुननमा, प्रदीऩ ऩंड
ु रीक भेश्राभ, वन
ु ीता यभेळ भेश्राभ. धंतोरी झोन - बाउयाल
वदामळल वोभकुलय, मळलदाव ददरवख
ु अयखेर, वंघमभत्रा ळंकय झोडाऩे, यभेळ फध
ु ायाभ

नाईक, ऩंचळीरा वलजम याभटे के. नेहरूनगय झोन - क्रकळोय ळंबू नन्शे ट, भायोती दशयाभन
वाखयकय, वन
ु ीता फाफर
ु ार राशोयी, पुरचंद ऩयवयाभ ऩाटीर, यं जना बयु ाजी

गचकणे. गांधीफाग झोन - दीगांफय याभचंद्र भेश्राभ, भक
ु े ळ लाल्भीक खये , छोटी शयीचंद्र

करवे, भोशन आवायाभ भेश्राभ, वंगीता याजन भरीक. सतयं जीऩयु ा झोन - भनोज छन्नू
फैयीवार, याकेळ दस्वी शजाये , भीया अळोक नशायकय, उदायाभ भशादे ल ऩंधये , वभीता

वन
ु ीर बोमय. रकडगंज झोन - वयु े ळ भशादे ल ऩाटीर, गणऩत भशादे ल गजमबमे, भामा
उभेळ फैयीवार, याजू ऩांडुयं ग नेलाये , ननभणरा वलधेस्लय ळेंड.े आसीनगय झोन - याजू
बगलान वातऩत
ु ,े नयें द्र क्रकवन कोचे, ननभणरा गोऩार लावननक, ददरीऩ यभेळ

नतरमभरे, वीभा वंतोऴ फक्वये . भंगऱलायी झोन - अळोक ऩांडूयं ग ददलटे , बायत जगन
भस्ते, छोटी भशें द्र भशातो, ग्मानीयाभ धोडकू लारदे , रक्ष्भी रक्ष्भण टोटरलाय.

