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नागपरू, ता. ३० : भनऩा ळाऱाांतीर वलद्मार्थमाांची वांख्मा रषात घेता वध्मा अवरेरे 
काशी शळषक अततरयक्त आशेत. ज्मा ळाऱाांत वलद्माथी वांख्मेच्मा तुरनेत शळषक 
अततरयक्त अवतीर अळा शळषकाांची मादी तातडीने तमाय कयण्माच ेतनदेळ 
भनऩाच्मा शळषण वशभतीच ेवबाऩती प्रा. ददरीऩ ददले माांनी शळषण वलबागारा ददरे. 
ळावनाने भागणी केल्मानवुाय अळा अततरयक्त शळषकाांची मादी ळावनाकड े
ऩाठवलणाय अवल्माची भादशती तमाांनी ददरी. 
शळषण वलबागाळी वांफांधधत वलवलध वलऴमाांचा आढाला घेण्माच्मा दृष्टीने भनऩा 
भखु्मारमातीर डॉ. ऩांजाफयाल देळभखु स्भतृी वबागशृात भांगऱलायी (ता. ३०) शळषण 
वशभतीच्मा फठैकीच ेआमोजन कयण्मात आरे शोत.े फठैकीरा वबाऩती प्रा. ददरीऩ 
ददले माांच्मावश उऩवबाऩती प्रभोद तबाने, वदस्म वऴुभा चौधयी, प्रशभरा भांथयानी, 
उऩामकु्त याजेळ भोदशत,े शळषणाधधकायी वप्रती शभश्रीकोटकय, वशामक शळषणाधधकायी 



कुवभु चाऩरेकय, वशामक कामयक्रभ अधधकायी ददनेळ चौरीलाय, क्रीडा तनरयषक नयेळ 
चौधयी, वलनम फगऱे, ळारेम ऩोऴण आशाय अधधकायी गौतभ गेडाभ उऩस्स्थत शोत.े 
नकुतमाच आटोऩरेल्मा झोनतनशाम भखु्माध्माऩक वबेचा आढाला घेताना वबाऩती 
प्रा. ददरीऩ ददले माांनी ळाऱाांभधीर वोमी-वुवलधाांफाफत भखु्माध्माऩकाांनी लेऱोलऱेी 
दष याशणे आलश्मक अवल्माच ेवाांधगतर.े स्लच्छता, वलद्मतु आणण ऩाणी मावांदबायत 
झोनस्तयालय वशामक आमकु्ताांना ऩत्र द्माले. ळाऱाांची यांगयांगोटी, स्लच्छतागशेृ 
माफाफत तातडीने आयाखडा तमाय कयण्माच ेतनदेळ ददरे. भखु्माध्माऩकाांच्मा 
फठैकीतून आरेल्मा वभस्मा आणण वोमी ववुलधाांफाफत रलकयच आमकु्ताांवोफत चचाय 
कयण्मात मेईर ल तनणयम घेण्मात मेईर, अळी भादशती तमाांनी मालेऱी ददरी. 
ठयल्मानवुाय ळाऱाांभध्मे वधुायणा झारी नाशी तय तमाची जफाफदायी 
भखु्माध्माऩकाांलयच तनस्श्चत कयण्मात मेईर, अवा इळाया तमाांनी मालेऱी ददरा. 
‘अवय’च्मा वलेषणात ज्मा ळाऱाांचा तनकार ६० टक्क्माांऩेषा कभी आशे तमा 
ळाऱाांतीर शळषकाांना ‘कायणे दाखला’ नोटीव देण्माच ेतनदेळशी वबाऩती प्रा. ददरीऩ 
ददले माांनी ददरे. 
ळाऱा तनरयषकाांनी प्रतमेक आठलड्माचा तनरयषणाचा अशलार शळषणाधधकाऱमाांकड े
वादय कयण्माच ेतनदेळशी तमाांनी मालऱेी ददरे. मालऱेी वबाऩतीांनी वलवलध वलऴमाांचा 
आढाला घेतरा. ऩटवांख्मा लाढवलण्मावाठी शळषण वलबागाच ेअधधकायी आणण 
भखु्माध्माऩक ल शळषकाांनी केरेरे प्रमतन, ळारेम गणलेळ लाटऩ, ळारेम ऩाठ्मऩसु्तके 
वलद्मार्थमाांना देण्माफाफत केरेल्मा कामायचा आढालाशी तमाांनी मालऱेी घेतरा. नागऩयू 
भशानगयऩाशरकेच्मा क्रीडा ल वाांस्कृततक वलबागातपे दयलऴी घेण्मात मेणाऱमा ‘लांदे 
भातयभ ्’ गामन स्ऩधेत ळशयातीर प्रतमेक ळाऱाांना ऩत्र ऩाठवलण्माच ेतनदेळ 
वबाऩतीांनी मालऱेी ददरे.  शळषण वलबागाांतगयत ळारेम ळषैणणक वादशतम खयेदी, 
इभायत फाांधकाभ, ककयकोऱ दरुुस्ती, ळाऱेत लाऩयात मेणाऱमा लस्त ूल इतय खयेदी 
ऩयस्ऩय न कयता प्रथभ वशभतीत वलऴम घेऊन भांजूय कयण्माच ेतनदेळशी मालेऱी 
वबाऩतीांनी ददरे. 
  

पोवण आषाराच्या स्ळयंपाकघराची करणार पाषणी 



ळारेम ऩोऴण आशायावांदबायत आरेल्मा तक्रायीांच्मा अनऴुांगाने ज्मा वांस्थाांकड ेकां त्राट 
ददरे तमा वांस्थाांच्मा स्लमांऩाकघयाची ऩाशणी शळषण वशभतीच ेवदस्म अन्न ल 
औऴधे प्रळावन वलबागाच्मा अधधकाऱमाांवोफत कयतीर, अळी भादशती वबाऩती प्रा. 
ददरीऩ ददले माांनी ददरी. ळावनाच्मा भानकानवुाय स्लमांऩाकघय आशे, अथला नाशी, 
मावांदबायत वशभती ऩाशणी कयेर. मालऱेी ऩोऴण आशाय ऩयुलठ्मावांदबायतीर भादशती 
ळारेम ऩोऴण आशाय अधधकायी गौतभ गेडाभ माांनी ददरी. 
  

‘डडजीटऱायझऴेन’ळर भर 

नागऩयू भशानगयऩाशरकेच्मा वभुाये १४४ शळषकाांना भागीर लऴी डडजीटर प्रशळषण 
देण्मात आर ेशोते. आता भनऩाच्मा प्रतमेक ळाऱाांभध्मे एक ‘डडजीटर लगय’ अवाला, 
मादृष्टीने प्रस्ताल तमाय कयण्माच ेतनदेळ वबाऩती प्रा. ददरीऩ ददले माांनी ददरे. 
तनधीच्मा उऩरब्धतेप्रभाणे ककभान १०० ळाऱा ऩदशल्मा टप्पप्पमात डडजीटर कयण्माच े
तनदेळ तमाांनी मालेऱी ददरे. डडजीटर लगायभध्मे प्रशळषण घेतरेल्मा शळषकाांचा 
अशलारशी वबाऩतीांनी भागवलरा. 
  
 


