
 

                      नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर 

(जनसंऩकक  वळभाग) 

प्रलसद्धी ऩत्रक                                                 ता.  ९ ऑगस्ट २०१९ 

स्ळच् छता हा  िनरगगी ययष् या ा मंत्र 
: महाऩौर नंदा जज कार 

मनऩा-टाटा ट्रस्टच्या सहकायाकने तेऱंगखेडी प्राथलमक 
यरगग्य कें द्रा े ऱगकाऩकण 

  

 नागऩूर, ता.  ९ :   इंदौय ळशयातीर स्लच्छतेभुऱे तथेीर नागरयकांचा आयोग्मालय शोणाया खचच ७० 
टक्क्मांनी कभी झारा. स्लच्छता अवेर तय योगयाई ऩवयत नाशी. आयोग्म कें द्राच ेननभाचण शोणे 
वोमीच्मा दृष्टीने चांगरे आशे. भात्र, त्माभध्मे जाण्माची गयजच ऩडू नमे मावाठी ऩरयवय स्लच्छता 
अवामराच शली. स्लच्छता शाच ननयोगी आमुष्माचा भंत्र आशे, अवे प्रनतऩादन भशाऩौय नंदा 
जजचकाय मांनी केरे. 

  

याष्रीम नागयी आयोग्म अभबमानांतगचत नागऩयू भशानगयऩाभरका आयोग्म वलबागाच्मा लतीने टाटा 
रस्टच्मा वशकामाचने हशरटॉऩ ऩरयवयातीर वुदाभऩुयी मेथे तमाय कयण्मात आरेल्मा तेरंगखेडी 
आदळच नागयी प्राथभभक आयोग्म कें द्राच ेरोकाऩचण भशाऩौय नंदा जजचकाय मांच्मा शस्ते कयण्मात 
आरे. माप्रवंगी आमोजजत कामचक्रभात त्मा फोरत शोत्मा. भंचालय भनऩाच ेआयोग्म वबाऩती लीयेंद्र 
कुकयेजा, धयभऩेठ झोन वबाऩती अभय फागड,े नगयवेवलका डॉ. ऩरयणणता पुके, अनतरयक्त आमुक्त 
याभ जोळी, नगयवेवलका रुनतका भवयाभ,उऩवंचारक आयोग्म वलबाग भनऩा डॉ. बालना 
वोनकुवऱे, आयोग्म अधधकायी डॉ. वयीता काभदाय, अनतरयक्त वशामक आयोग्म अधधकायी डॉ. 
वलजम जोळी,  धयभऩेठ झोनच ेवशामक आमुक्त प्रकाळ लऱ्शाड,े टाटा रस्टच ेभुख्म रेखा ल वलत्त 
अधधकायी आळीऴ देळऩांडे, टाटा रस्ट कृऴी वलबागाच ेप्रभुख श्री. गणेळ, याजगोऩार याल, आदळच 



नागयी प्राथभभक आयोग्म कें द्र प्रकल्ऩाच ेप्रभुख डॉ.अभय नलकय, डॉ. भभनाषी भवगं, यवल 
लाघभाये, तेरंगखेडी प्राथभभक आयोग्म कें द्राच ेप्रभुख डॉ. वलनोदकुभाय लाघभाये उऩजस्थत शोते. 
  

ऩुढे फोरताना भशाऩौय नंदा जजचकाय म्शणाल्मा, भहशरांच ेनेशभी स्लत:च्मा आयोग्माकड ेदरुचष 
शोते. कुटंुफ वषभ कयामच ेअवेर तय भहशरांनी स्लत:रा वुदृढ ठेलामरा शले. टाटा रस्टने नागऩूय 
भशानगयऩाभरकेद्लाया वंचाभरत नागयी प्राथभभक आयोग्म कें द्रांचा चशेयाभोशया फदरवलरा. आता शी 
वुंदय आणण वलच वोमी-वुवलधांनी उऩरब्ध आयोग्म कें द्र स्लच्छ आणण वुंदय ठेलण्माची जफाफदायी 
आऩरी आशे, अवेशी त्मा म्शणाल्मा. वुदाभऩुयीतीर प्राथभभक आयोग्म कें द्र ननभाचण कयण्मावाठी 
नगयवेवलका डॉ. ऩरयणणता पुके मांनी घेतरेल्मा ऩुढाकायाफद्दर आणण ऩाठऩुयाव्माफद्दर त्मांच े
कौतुक केरे. 
  

अनतरयक्त आमुक्त याभ जोळी म्शणारे, आताऩमतं नागऩूय ळशयात १७ दलाखाने वलच वोमी-
ववुलधांनी टाटा रस्टच्मा वशकामाचने ऩूणच कयण्मात आरे आशे. तेरंगखेडी प्राथभभक आयोग्म कें द्र 
१८ ले अवून बवलष्मात उत्तभ वोमी देणाये आयोग्म कें द्र् म्शणून शे नालारूऩाव मेईर, अवा 
वलश्लाव त्मांनी व्मक्त केरा. 
  

प्रास्तावलकातून नगयवेवलका डॉ. ऩरयणणता पुके मांनी तेरंगखेडी प्राथभभक कें द्राच्मा ननभाचणाचा 
प्रलाव वांधगतरा. वुदाभऩुयी आणण ऩरयवयातीर नागरयकांना आयोग्म वेला भभऱवलण्मावाठी फयेच 
दयू जाले रागत शोते. भाजी नगयवेलकाच्मा ननधीतून फनरेल्मा लास्तूचा उऩमोग चांगल्मा 
कामाचकरयता व्शाला, मा शेतूने मेथे आयोग्म कें द्राचा प्रस्ताल आऩण टाकरा. डॉ. वलजम जोळी मांनी 
लेऱोलेऱी ऩाठऩुयाला करून त्मारा भूतच स्लरूऩ हदरे. आयोग्म आणण भळषणाच्मा वोमी चांगल्मा 
अवल्मा की वभाजाचा वलकाव शोतो. शेच शेरून ननभाचण केरेल्मा आयोग्म कें द्राची स्लच्छता आणण 
देखबार शी आऩरी जफाफदायी अवल्माच ेत्मांनी वांधगतरे. 
  

आयोग्म अधधकायी डॉ. वयीता काभदाय मांनी दलाखान्मात उऩरब्ध वोमी-वुवलधांफाफत भाहशती 
हदरी. आयोग्म वभन्लमक दीऩारी नागये मांनी आयोग्म वोमींव्मनतरयक्त मेथे याफवलण्मात मेणाऱ्मा 
आयोग्मवलऴमक उऩक्रभांची भाहशती हदरी. तत्ऩूली भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी पीत काऩून 
प्राथभभक आयोग्म कें द्राच ेरोकाऩचण केरे. कामचक्रभाच ेवंचारन ववलता येरकय मांनी केरे. आबाय 
अनतरयक्त वशामक आयोग्म अधधकायी डॉ. वलजम जोळी मांनी भानरे. 
  

प्राथलमक यरगग्य कें द्रात लमलणार या सषवळधा 
  

तेरंगखेडी आदळच नागयी प्राथभभक आयोग्म कें द्र वकाऱी ८ ते दऩुायी ४ मा लेऱेत वुरू अवेर. वलच 
लमोगटातीर नागरयकांच्मा तऩावण्मा मा आयोग्म कें द्रात शोतीर. गयोदय भातांची वंऩूणच तऩावणी 



नन्ळुल्क कयण्मात मेईर. वाभान्म रुग्णांकरयता तऩावणी ळुल्क केलऱ १० रुऩमे याशीर. रशान 
फारकांना आठलड्मातून दोन हदलव रवीकयण कयण्मात मेईर. वुभाये ५० प्रकायच्मा तऩावण्मा 
भोपत कयण्मात मेईर. मुलक लगाचवाठी वभुऩदेळन, मोगावलऴमक भागचदळचन, याष्रीम आयोग्म 
मोजनांची अभंरफजालणी, भोपत स्लाईन फ्लल्मू रव, आशायवलऴमक भागचदळचन आदीं वोमी मेथे 
याशतीर. 
  
 


