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स्थायी पट्ट्ाचं ेतवतरण 

  

नागपरू, ता.  ११ :  राज्यातील प्रत्येक नागररकाला त्याचा हक्क तमळावा. प्रत्येक 

शासकीय योजनांचा लाभ तमळावा, यासाठी शासन सतत प्रयत्नरत असते. सन 

२०११ पूवीच्या अततक्रतमतांना पंजीबद्ध स्थायी पटे्ट तमळवून दणे्यासाठी शासनाने 

आदशे जारी केला. त्यानुसार प्रत्येक अततक्रतमतांना पट्ट्ांचे वाटप होत आह.े 

झुडपी जंगलाच्या जागेवरील अततक्रतमतांनाही पटे्ट तमळावी यासाठी सरकारने 

न्यायालयाचे दार ठोठावले. आता तोही मागग मोकळा झाला असून अशा 

अततक्रतमतांनाही पंजीबद्ध स्थायी पटे्ट तमळणार असल्याचे प्रततपादन राज्याचे 

ऊजागमंत्री तथा नागपूर तजल्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. 

नागपूर महानगरपातलका व तजल्हातधकारी कायागलयाच्या वतीने पतिम नागपूर 

मतदारसंघातील मररयम नगर, तवकास नगर, तवश्वास 

नगर, गोंडटोली, फुटाळा, मरारटोली येथील झोपडपट्टीवासीयांना पंजीबद्ध स्थायी 



पट्ट्ांचे तवतरण बुधवारी (ता. ११) रतवनगर चौकातील अग्रसेन भवन येथे 

आयोतजत कायगक्रमात करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पतिम 

नागपूरचे आमदार सुधाकर दशेमुख होते. मंचावर महापौर नंदा 

तजचकार, तजल्हातधकारी अतश्वन मुदगल, मनपातील सत्तापक्ष उपनेत्या वषाग 

ठाकरे, ज्येष्ठ नगरसेवक सुनील अग्रवाल, कर आकारणी सतमतीचे सभापती संदीप 

जाधव, मतहला व बालकल्याण सतमती सभापती संगीता तगऱ्हे, माजी महापौर तथा 

नगरसेतवका माया इवनाते, नगरसेतवका प्रगती पाटील, रूपा राय, तशल्पा 

धोटे, उज्ज्वला शमाग,  नगरसेवक संजय बंगाले, प्रमोद कौरती, सुनील 

तहरणवार, तनशांत गांधी, अततररक्त आयुक्त अझीझ शेख, उपतजल्हातधकारी रवींद्र 

कंुभारे उपतस्थत होते. 

पुढे बोलताना ना. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, शासकीय योजना या लोकांसाठी 

असतात. त्याचा लाभ नागररकांनी घ्यायचा असतो. मात्र अनेकांना या योजनांची 

मातहती तमळत नाही. यासाठी नगरसेवक व राजकीय पक्षाचे कायगकते सतत 

नागररकांना त्याची मातहती करवून दतेात आतण नागररकांना लाभ दणे्यासाठी 

प्रयत्न करतात. पंजीबद्ध स्थायी पटे्ट तमळण्यासाठी आमदार सुधाकर कोहळे आतण 

पतिम नागपूरमधील सवग नगरसेवकांनी प्रचंड मेहनत घेतली. त्याची फलश्रुती 

झाली आह.े यापुढेही नागररकांच्या सेवेसाठी सरकार सदवै तत्पर राहील, असेही 

ना. बावनकुळे म्हणाले. 

महापौर नंदा तजचकार यांनीही नागपूर शहराच्या तवकासावर प्रकाश टाकला. 

नागररकांना सोयीसुतवधा दणे्यासाठी नागपूर महानगरपातलका सदवै तत्पर आह.े 

नागररकांनीही शहराच्या तवकासात सहभाग द्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी 

केले. 

अध्यक्षस्थानावरून बोलताना आमदार सुधाकर दशेमुख म्हणाले, पतिम 

नागपूरच्या तवकासासाठी आपण ददवसरात्र झटलो. आज पतिम नागपूर 

मतदारसंघात चांगले रस्ते झाले. सोयी-सुतवधा झाल्या. उद्याने झाली. दक्रडांगणे 

झाली. आता शासकीय योजनांचा लाभही नागररकांना तमळावा, यासाठी वेळोवेळी 

तशतबरे घेतली. पंजीबद्ध स्थायी पटे्ट आतण त्यानंतर घर बांधण्यासाठी अडीच लाख 

रुपये गरीबांना तमळवून दणेे, याला आपले प्राधान्य होते. आज पतिम नागपूर 



मतदारसंघातील झोपडपट्टीवासीयांना पंजीबद्ध स्थायी पटे्ट दतेाना वचनपूती 

केल्याचा आनंद होत असल्याचे त्यांनी सांतगतले. 

यानंतर नागपूर महानगरपातलका व तजल्हातधकारी कायागलयाच्या वतीने संबंतधत 

पररसरातील लाभार्थयाांना पंजीबद्ध स्थायी पट्ट्ांचे वाटप ना. चंद्रशेखर 

बावनकुळे, महापौर नंदा तजचकार, आमदार सुधाकर दशेमुख व अन्य मान्यवरांच्या 

हस्ते तवतरण करण्यात आले. पटे्टवाटप कायगक्रमाचे संचालन नोडल अतधकारी 

तमललद मेश्राम यांनी केले. कायगक्रमातील पतिम नागपूर तवधानसभा 

मतदारसंघातील नागररक मोठ्या संख्येने उपतस्थत होते.  

 


