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नागपूर, ता. २३ : ळशयाचा कामाऩारट कयामचा अवेर तय रोकवशबाग 
भशत्तत्तलाचा अवतो. एकट्मा मॊत्रणेने त ेळक्म नवत.े म्शणूनच ‘लॉक ॲण्ड 
टॉक वलथ भेमय’, ‘वजेळन फॉक्व’ आदी उऩक्रभाॊच्मा भाध्मभातून 
जनतचे्मा वूचना आम्शी भागवलत आशोत. रोकवशबागातून नागऩूय ळशय 
स्लच्छ आणण व ॊदय कयत वलकावाच्मा दृष्टीने ळशयाचा कामाऩारट 
कयण्माचा वॊकल्ऩ आऩण कयीत अवल्माचे प्रततऩादन नागऩूय ळशयाचे 
नलतनलााचचत भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊनी केरा. 
भशाऩौयऩदी तनलड झाल्मानॊतय रगेच ळतनलायी (ता. २३) नागऩूय 
भशानगयऩालरका भ ख्मारमात ऩदग्रशण वभायॊबाचे आमोजन कयण्मात 



आरे शोत.े माप्रवॊगी त ेफोरत शोत.े मालेऱी आभदाय कृष्णा खोऩड,े 

उऩभशाऩौय भतनऴा कोठे, स्थामी वलभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, वत्तताऩष 
नेत ेवॊदीऩ जाधल, उऩनेत्तमा लऴाा ठाकये, भालऱत्तमा भशाऩौय नॊदा जजचकाय, 

भालऱत ेउऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, ज्मेष्ठ नगयवेलक दमाळॊकय ततलायी, 
भाजी भशाऩौय तथा ज्मेष्ठ नगयवेलक प्रलीण दटके, प्रतोद ददव्मा ध यडे, 
फवऩाच्मा ऩषनेत्तमा लैळारी नायनलये उऩजस्थत शोते. 
ऩ ढे फोरताना भशाऩौय वॊदीऩ जोळी म्शणारे, भशाऩौयऩदाचा ऩदबाय 
स्लीकायण्माआधीच आऩल्मा कामाकाऱात काम-काम कयामचे ह्माची ब्लल्मू-
वप्र ॊट तमाय आशे. एक जव्शजन ठेलून आऩण कामा कयणाय आशोत. भशाऩौय 
झाल्मानॊतय शोणाये वत्तकाय, शात त ये न स्लीकायता तोच खचा भशाऩौय 
वशामता तनधीत द्माला, अवे आलाशन आऩण केरे. त्तमारा ऩदशल्मा 
ददलवाऩावूनच प्रततवाद लभऱामरा रागरा. शा तनधी ळशयातीर गयजूॊच्मा 
काभात माला, अळी माभागीर बूलभका आशे. २४ नोव्शेंफयऩावून ‘लॉक ॲण्ड 
टॉक वलथ भेमय’ शा नालीन्मऩूणा उऩक्रभ उद्मानाॊभध्मे व रू कयीत आशोत. 
ळशयातीर नागरयकाॊळी चचाा करून ळशयाच्मा वलकावाफाफत त्तमाॊच्माकडून 
वूचना अऩेक्षषत आशे. ळशयातीर वलवलध बागात ‘वूचना ऩेट्मा’ रालण्मात 
मेतीर. त्तमातून मेणाऱ्मा वूचनाॊलय व द्धा अॊभर कयण्मात मेईर. २६ 
नोव्शेंफय त े५ डडवेंफय दयम्मान नागरयकाॊकडून तक्रायी भागवलण्मात 
मेतीर. ११ डडवेंफयरा त्तमाचे तनयवन कयण्मात मेईर. कचया वॊकरन 
वभस्मेलय तातडीने फैठक घेऊन कॊ ऩन्माॊना अल्टीभेटभ ददरा. 
शरगजीऩणा झाल्माव दोन राख रुऩमे प्रतत ददलव दॊड ठोठालण्मात 
मेईर, अवा इळाया ददरा. त्तमाभ ऱे आज कचऱ्माचे वॊकरन व्मलजस्थतऩणे 
झाल्माचे तनदळानाव आरे. प टऩाथलयीर अततक्रभणाचा प्रश्न जटीर आशे. 
मावाठी वला नगयवेलकाॊनी एकत्र मेऊन त्तमालय तोडगा काढणे आलश्मक 



आशे. ज्मेष्ठ नगयवेलक दमाळॊकय ततलायी माॊच्मा अध्मषतखेारी याकाॉ 
ऩषनेत ेद नेश्लय ऩेठे, फवऩा गटनेत्तमा लैळारी नायनलये, अऩष नगयवेवलका 
आबा ऩाॊड,े वशामक आम क्त अळोक ऩाटीर, याजू लबलगड,े भशेळ धाभेचा 
अळी अचधकायी आणण ऩदाचधकाऱ्माॊची एक वलभती मावाठी गठीत 
कयण्मात आरी अवून मा जटीर वभस्मेवलरुद्ध तातडीने भोशीभ 
उघडण्मात मेईर, अवा वलश्लाव त्तमाॊनी मालेऱी ददरा. देलेंद्र पडणलीव शे 
ऩ न्शा भ ख्मभॊत्री झाल्माने ळशयाच्मा वलकावात आता फाधा मेणाय नाशी. 
तनधीची कभतयता बावणाय नाशी अवे म्शणता रोकवशबागातून मा 
ळशयाचा वलकाव कयण्माचा वॊकल्ऩ मातनलभत्तताने कयीत अवल्माचे त्तमाॊनी 
वाॊचगतरे. 
भालऱत्तमा भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊनीशी मालेऱी फोरताना भशाऩौय वॊदीऩ 
जोळी माॊच्मा कामाकाऱात ळशय एका लेगळ्मा उॊचीलय जाईर, अवा 
वलश्लाव व्मक्त केरा. तत्तऩूली भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊनी भालऱत्तमा 
भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊचे त ऱळीचे योऩटे देऊन स्लागत केरे तय 
भालऱत्तमा भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊनी वॊदीऩ जोळी माॊना त ऱळीचे योऩटे 
त ेत्तमाॊच्माकड ेभशाऩौयऩदाचा कामाबाय वोऩवलरा. 
  

उपमहापौर आणि सत्तापऺ नेत्यांचेही पदग्रहि 

लेगलेगऱे वोशऱे आणण क ठराशी फडजेालऩणा न कयता अगदी वाधेऩणाने 
भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊच्मा ऩदग्रशणावोफतच उऩभशाऩौय भतनऴा कोठे 
आणण वत्तताऩष नेत ेवॊदीऩ जाधल माॊचेशी ऩदग्रशण झारे. उऩभशाऩौय 
कामाारमात भालऱत ेउऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय माॊनी नलतनलााचचत 
उऩभशाऩौय भतनऴा कोठे माॊचे त ऱळीचे योऩटे देऊन स्लागत कयीत 
उऩभशाऩौयऩदाचा कामाबाय वोऩवलरा तय वत्तताऩष नेता कामाारमात 



भालऱत ेवत्तताऩष नेत ेवॊदीऩ जोळी माॊनी नलतनम क्त वत्तताऩष नेत े
वॊदीऩ जाधल माॊना त ऱळीचे योऩटे देत ऩदाचा कामाबाय वोऩवलरा. 
ऩषाच्मा ज्मेष्ठ नेत्तमाॊनी आऩल्मालय टाकरेरा वलश्लाव वाथा ठयलून 
आणण ळशय वलकावाच्मा कामाात झोकून देऊ अवा वलश्लाव उऩभशाऩौय 
भतनऴा कोठे आणण वत्तताऩष नेत ेवॊदीऩ जाधल माॊनी ददरा. 
  

सिकपऺीय पदाधिकारी-नगरसेिकांची उपस्स्िती 
भशाऩौय, उऩभशाऩौय आणण वत्तताऩष नेता ऩदग्रशण वोशळ्मारा वलाऩषीम 
ऩदाचधकायी ल नगयवेलकाॊची उऩजस्थती शोती. श्री. बोजयाज ड ॊफे, आयोग्म 
वलभतीचे वबाऩती लीयेंद्र क कयेजा, वलधी वलभतीचे वबाऩती ॲड. धभाऩार 
भेश्राभ, लळषण वलभतीचे वबाऩती प्रा. ददरीऩ ददले, जरप्रदाम वलभतीचे 
वबाऩती वऩ ॊटू झरके, अबम गोटेकय, रकडगॊज झोन वबाऩती याजक भाय 
वेरोकय, वतयॊजीऩ या झोन वबाऩती अलबरुची याजचगये, नेशरुनगय झोन 
वबाऩती वलभता चकोरे, गाॊधीफाग झोन वबाऩती लॊदना मॊगटलाय, 

धयभऩेठ झोन वबाऩती अभय फागडे, आळीनगय झोन वबाऩती वलयॊका 
लबलगड,े फवऩाचे नगयवेलक भोशम्भद जभार, काॉगे्रवच्मा नगयवेवलका 
शऴारा वाफऱे, नगयवेवलका प्रगती ऩाटीर, वलळाखा भोशोड, जमश्री 
लाडीबस्भे, चेतना टाॊक, वयीता कालये, भतनऴा अतकये, प्रलभरा भॊथयानी, 
तनयॊजना ऩाटीर, व ऴभा चौधयी, श्रद्धा ऩाठक, भतनऴा धालड,े लॊदना बगत, 

स्लाती आखतकय, स्नेशर बफशाये, भॊगरा खेकये, ऩल्रली ळाभक ऱे,वलळाखा 
फाॊत ेरता काडगामे, रयता भ ऱे, वोनारी कडू, नगयवेलक ळेऴयाल गोतभाये, 

वलजम घोडभाये, अतनर गेंडये, बूऴण लळॊगणे, तनळाॊत गाॊधी, भशेंद्र धनवलजम, 

प्रभोद कौयती, ककळोय लानखेड,े ज्मेष्ठ नेत ेजमप्रकाळ ग प्ता, भतनऴा 
काळीकय माॊच्मावश बाजऩचे ऩदाचधकायी, कामाकत्तमाांची उऩजस्थती शोती. 



 


