नागऩयू भहानगयऩालरका, नागऩयू
(जनसंऩकक वलबाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

दद. १ डडसेंफय २०१९

ऩाच कोट ंच्मा भहाऩौय ननधीतून
ळहयबयात सालकजननक ळौचारमे

‘ब्रेकपास्ट वलथ भेमय’ कामकक्रभात भहाऩौय संद ऩ
जोळी मांची ग्लाह
नागऩयू , ता. १ : नागऩयू ळशयात वालवजननक ळौचारम आणण प्रवाधनगश
ृ े
अत्मंत कभी आशे त. जी आशे त त्मांची अलस्था लाईट आशे . भहशरांचीशी
माभुऱे कुचंफना शोते. माची गांबीमावने दखर घेत भशाऩौय वंदीऩ जोळी
मांनी भशाऩौयांचा वंऩण
ू व ऩाच कोटींचा ननधी भोक्माच्मा जागी आणण

फाजायांभध्मे वालवजननक वुरब ळौचारमे उबायण्मावाठी लाऩयण्मात मेईर,
अळी ग्लाशी भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी स्लमंवेली वंस्थांच्मा
प्रनतननधींवभोय हदरी.
ळशय वलकावात रोकवशबाग आलश्मक आशे . म्शणूनच नागरयकांच्मा
वच
ू ना, वंकल्ऩना जाणन
ू घेण्मावाठी भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी

ळशयातीर वलवलध २०० स्लमंवेली वंस्थांना ‘ब्रेकपास्ट वलथ भेमय’ मा

उऩक्रभाच्मा भाध्मभातन
ू आभंत्रित केरे शोते. सवव्शीर राईन मेथीर

भनऩा भख्
ु मारमाच्मा हशयलऱीलय यवललायी (ता. १) वकाऱी आमोजजत

कामवक्रभात नागरयकांच्मा वूचना आणण तक्रायी ऐकून घेतल्मानंतय भशाऩौय
वंदीऩ जोळी फोरत शोते.

मालेऱी भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांच्मावश उऩभशाऩौय भनीऴा कोठे , आमुक्त
असबजीत फांगय, वत्ताऩष उऩनेते फाल्मा फोयकय, लऴाव ठाकये , ज्मेष्ठ
नगयवेलक दमाळंकय नतलायी, वन
ु ीर अग्रलार, प्रतोद हदव्मा धयु डे,

आयोग्म वबाऩती लीयें द्र कुकये जा, नगयवेलक ननळांत गांधी, नगयवेवलका

चेतना टांक, बायती फुंदे, अनतरयक्त आमुक्त याभ जोळी, ऩोसरव वलबाग
लाशतक
ू ळाखेचे जमेळ बांडायकय उऩजस्थत शोते.

‘ब्रेकपास्ट वलथ भेमय’ उऩक्रभात वलवलध स्लमंवेली वंस्थाचे वुभाये ३००

च्मा लय प्रनतननधी वशबागी झारे शोते. प्रायं बी भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी
उऩक्रभाभागीर वंकल्ऩना वलऴद केरी. नगयवलकावात रोकवशबाग ह्मालय
आऩरा बय अवून मावाठी ‘लॉक ॲण्ड टॉक वलथ भेमय’, झोनननशाम

फैठका आणण ‘ब्रेकपास्ट वलथ भेमय’ अळा वलवलध उऩक्रभांच्मा भाध्मभातून
नागरयकांच्मा वच
ू ना ऐकून घेत आशोत. ळशयात वभ
ु ाये १०० हठकाणी

वूचना ऩेटी रालण्मात आल्मा अवून त्माभाध्मभातूनशी रोकांच्मा वूचना
भागवलण्मात आल्मा आशे . वंऩूणव ळशयातीर रोकांच्मा तक्रायी

वोडवलण्मावाठी ‘तक्राय ननलायण सळत्रफया’चे आमोजन १२ डडवेंफय योजी
कयण्मात आरे आशे . रोकांनी हदरेल्मा वूचनांच्मा आधायालय ळशय

वलकावाची ‘ब्लल्मू वप्रंट’ तमाय कयण्मात मेईर आणण त्मादृष्टीने ळशयाचा
वलकाव कयण्मात मेईर, अवे भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी वांगगतरे.

मानंतय उऩजस्थती स्लमंवेली वंस्थांच्मा प्रनतननधींनी ळशय वलकावाच्मा
वंकल्ऩना आणण वच
ू ना भांडल्मा आणण रेखी स्लरूऩातशी हदल्मा.

याभदावऩेठ प्रॉट ओनवव अवोसळएळनचे शयजजतसवंग फग्गा मांनी फेलायव
कुत्रमांच्मा वभस्मेलय उऩाम कयण्माची वलनंती केरी. ग्रीन जव्शजीर

पाऊंडेळनचे कौस्तब चॅ टजी मांनी झाडांलय जाहशयातीर रालन
ू शोत

अवरेल्मा ळशयाचमा वलद्रऩ
ु ा प्रकऴावने भांडरा. स्लमंऩाकघय
ु ीकयणाचा भद्द
आणण फाथरूभभधन
ू ननघणाये ‘ग्रे लॉटय’लय प्रक्रक्रमा कयणे फंधनकायक

कयण्माची वूचना भांडरी. टॉमरेटभध्मेशी फ्रळचा उऩमोग न कयण्मालय
फंधन घातरे तय दययोजचे ३० रीटय ऩाणी लाचू ळकेर, अळी वच
ू ना
भांडरी. बांडल
े ाडी मेथे उन्शाळ्मात रागणाऱ्मा आगीलय ननमंिण

सभऱवलण्मावाठी सवलेज ट्रीटभें ट प्रॉन्ट भधीर ऩाण्माचा लाऩय कयण्माची
वच
ू ना भांडरी.
ळशयातीर वालवजननक वुरब ळौचारामाचा भुद्दा उऩजस्थतांनी प्रकऴावने
भांडरा. मावोफतच पुटऩाथलयीर अनतक्रभण आणण तट
ु रेरे पुटऩाथ

माफाफतशी भनऩाने गंबीय बूसभका घेण्माची वूचना नागरयकांनी भांडरी.
कॅग ग्रुऩचे वललेक यानडे मांनी यािी घयावभोयीर रशान यस्त्मांलय

कयण्मात मेणाऱ्मा काय ऩाक्रकिंगची वभस्मा भांडरी. यािी २ ते वकाऱी ६
मा लेऱेत अळा गाड्मा उभ्मा अवतीर तय त्मालय दं ड कयण्माची वच
ू ना
केरी. माभुऱे वपाई कभवचाऱ्मांना स्लच्छतेत अडथऱा ननभावण शोत

अवल्माचे वांगगतरे. जनभंचचे ळयद ऩाटीर, जेवीआमचे भाणणक ढोणे,
अ.बा ग्राशक ऩंचामतचे गजानन ऩांडे, वलदबव टॅ क्वऩेमवव अवोसळएळनचे

जे.ऩी. ळभाव, डॉ. प्रनतभा ळास्िी, जैन स्ऩोटव पाऊंडेळनचे अतुर दरु
ु गकय,

या.ऩै. वभथव स्भायक वसभतीचे स्लप्नीर वभथव, तरुण बायतीम, जनभंचचे

याभ आकये , सववलक ॲक्ळन पाऊंडेळनचे गगयीळ लझरलाय, जनआक्रोळचे
वगचल यली कावखेडीकय, इंडडऩें डट
ं स्कूर अवोसळएळनचे अतर
ु ेळ राचोये ,
वभऩवण वेला वसभती आणण रॉमन्व क्रफचे नये ळ जुभानी, ये सवडेंसळमर
शॉटे र अवोसळएळनचे अध्मष तेजजंदयसवंश ये णू, व्माऩायी अवोसळएळनचे
वब
ु ाऴ अग्रलार, शे भंत गांधी, नागवलदबव चें फय ऑप कॉभववचे अध्मष
अजश्लन भेशाडडमा, बायतीम स्लणवकाय वभाजाचे वगचल अयवलंद शाडे,

जरवंवाधन वंस्थेचे वंजम लानखेडे, नागऩूय पस्टव चे हदनेळ जैन, वाशव
व्मवनभुक्ती केंद्राचे वलजम ळेंड,े शे भंत रोढा, ननवगव वलसान भंडऱाचे

वलजम घग
ु े, लनयाई पाऊंडेळनचे अजम ऩाटीर, डॉ. वऩनाक दं दे, केऱीफाग
योड व्माऩायी अवोसळएळनचे योळन जालऱा, भंगरा दे ळकय, जागनाथ
फुधलायी व्माऩायी अवोसळएळनचे रयतेळ भोदी, ऩोशा-भुयभुया भचिंट

अवोसळएळनचे गें दरार वाशू, ऩंतजरी मोग वसभतीच्मा ळोबा बागीमा,
याकेळ भोटलानी, वायथी ट्रस्टच्मा वलद्मा काभडे आदींनी ळशय

वलकावावंदबावत वलवलध वूचना भांडत भनऩावोफत खांद्मारा खांदा रालून
कामव कयण्माची तमायी दळववलरी.

भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी नागरयकांनी भांडरेल्मा वूचनांची दखर घेत

अवल्माचे वांगगतरे. पुटऩाथवंदबावत ळक्र
ु लायीच फैठक झारी अवन
ू वशा
कोटींचा ननधी तातडीने उऩरब्लध करून दे ण्मात मेत आशे . पुटऩाथ
अनतक्रभणावंदबावत वलळेऴ भोशीभ आखण्मात मेत आशे . वुरब

ळौचारमांवभोय आता व्मलस्थाऩन कयणाऱ्मांचे क्रभांक रालण्मात मेणाय
आशे . अव्मलस्था अवेर, घाण अवेर तय एकदा नागरयक म्शणन
ू

वंफंगधतारा जाफ वलचाया. नाशी ऐकरे तय भनऩा प्रळावनारा कऱला.
त्माचे कंिाट यद्द कयण्मात मेईर. ऩेट्रोर ऩंऩ भारकांची ६ डडवेंफयरा फैठक

घेण्मात मेत अवन
ू ळशयातीर वलव ऩेट्रोर ऩंऩलयीर प्रवाधनगश
ृ तातडीने
भहशरा ल नागरयकांवाठी वरु
ु कयण्माची वलनंती कयण्मात मेईर.

जेणेकरून क्रकभान १०० हठकाणी प्रवाधनाची व्मलस्था शोईर. रलकयच
एका टोर फ्री क्रभांकाची व्मलस्था कयण्मात मेईर. चौक
वौंदमीकयणावाठीशी एक कामवक्रभ आखण्मात मेईर. नगयवेलक आऩरी
जफाफदायी ऩाय ऩाडत अवतात. प्रळावनशी नागरयकांना वेला दे ण्मावाठी
हदलवयाि याफत अवते. नागरयक म्शणून आता आऩणशी ळशय वलकावात
वोफत मा, अवे आलाशन भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी मालेऱी केरे.

आमुक्त असबजीत फांगय म्शणारे, प्रत्मेक तक्रायी आणण वूचनांलय आम्शी

कामव कयीत आशोत. कामव कयताना कुठे कामद्माच्मा चौकटीत याशून कामव
कयाले रागते. ऩयं तु ळशयवलकावावाठी आणण नागरयकांना चांगल्मा वेला
दे ण्मावाठी आम्शी वतत प्रमत्नयत अवतो. आयोग्म आणण

सळषणाफद्दरच्मा आरेल्मा वूचना स्लागताशव अवून रलकयच भनऩाची

वीफीएवई ळाऱा वरू
ु कयण्मात मेईर, अवा वलश्लाव त्मांनी हदरा. आऩण
प्रत्मेकाने चांगल्मा गोष्टीची वुरुलात स्लत:ऩावून केरी तय शे ळशय

सळस्तीत आणण स्लच्छतेत क्रभांक एक अवेर, अवा वलश्लाव त्मांनी
व्मक्त केरा.
एक भाचकरा ऩुन्हा बेटू..!
केलऱ हदखाला म्शणून शे आम्शी कयीत नाशी तय खयोखयच वलकावाची

नली वंकल्ऩना रोकवशबागातून रूढ करू इजच्छतो. आऩल्मा वूचनांच्मा
आधाये आखरेल्मा कामवक्रभाचा आऩण १ भाचवरा आढाला घेऊ, अवा
वलश्लाव भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी मालेऱी उऩजस्थतांना हदरा.

नागरयकांनी भांडरेल्मा ठऱक सच
ू ना
-घयावभोयीर काय ऩाक्रकिंगलय ननफिंध
-प्रत्मेक घयभारकाने त्मांच्मा घयावभोयीर १० पूट जागा स्लच्छतेवाठी
दत्तक घ्माली.

- गाईंचे आणण म्शळींच्मा लामा जाणाऱ्मा ळेणाऩावून खतननसभवती कयाली
- वलद्मागथिंनीच्मा ळोऴणावलयोधात कामव कयण्मावाठी भनऩाच्मा
ऩुढाकायातून जव्शजीरन्व कसभटी नेभाली.
- हदव्मांग वलद्मार्थमािंवाठी स्लतंि उद्मान तमाय कयाले. वलळेऴ इंटयनेट
कॅपेशी अवालेत.
- भैदानांलय आमोजजत स्ऩधाव कुठल्माशी वबांभुऱे लेऱेलय यद्द कयण्मात
मेऊ नमेत.

- अवे वंलाद कामवक्रभ नगयवेलकांच्मा उऩजस्थतीत प्रत्मेक प्रबागात
व्शालेत.
- प्रत्मेक लाशतूक सवग्नर अवरेल्मा चौकात झेब्रा क्रॉवींग, स्टॉऩ राईन
स्ऩष्ट अवाव्मात. माभुऱे चौकाचे वौंदमवशी खुरते.
- ऩाक्रकिंग प्राझा वुवज्ज अवालेत.
- वालवजननक लाशतुकीचा लाऩय लाढण्मावाठी भेट्रो कॉरयडोअयभधीर
ऩाक्रकिंगच्मा जागा शटलाव्मात क्रकंला दयू न्माव्मात.

- भध्म नागऩूयभधीर पुटऩाथलय अवरेरे ऑटोडडर व्मालवानमकांचे
अनतक्रभण शटलाले.

-या. ऩै. वभथव मांच्मा जन्भळताब्लदी लऴावचे औगचत्म वाधन
ू या.ऩै.वभथव
गचटणीव ऩाकवचे वौंदमीकयण कयण्मात माले.
- ळशयातीर जरस्िोतांचे वंयषण व्शाले.
- शॉकवववाठी ऩमावमी जागा उऩरब्लध करून दे ण्मात माव्मात.
- गांधीवागयरगतची खाऊ गल्री वुरू कयाली.
- फंद लाशतूक सवग्नरची भाहशती आणण मोग्म वंचरनावाठी ‘वलळेऴ ॲऩ’
तमाय कयाले.

- ऩानठे ल्मांची वंख्मा कभी कयण्मात माली.
- फंद ऩडरेल्मा ळाऱांचे लाचनारमात रूऩांतय कयाले आणण जन्
ु मा
लाचनारमांना अत्माधुननक कयाले.

- तत
ृ ीम ऩंगथमांवाठी स्लतंि वालवजननक प्रवाधन गश
ृ अवालेत

