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ऱळकरच नळीन ११४ ऩदभरती : उऩद्रळ ऴोध 
ऩथकाच्या कायकप्रणाऱीचा महाऩौरांनी घेतऱा आढाळा 

  

नागऩूर, ता. ३ : भनऩाच्मा स्लच्छता कभमचा-माांकडून ननमभीत स्लच्छता 
करूनच आऩरे ळशय स्लच्छ, व ांदय शोणाय नाशी. तय नागरयकाांनी आऩल्मा 
वलमी फदरणे आलश्मक आशे. नागरयकाांना रागरेल्मा वलमी 
फदरवलण्मावाठी, तमाांना शळस्त रालण्मावाठी भनऩाचे उऩद्रल ळोध ऩथक 
(एनडीएव) कामम कयते. अस्लच्छता ऩवयलून ळशय वलद्र ऩ कयणा-माांलय 
दांडातभक कायलाई उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये केरी जाते. तमाभ ऱे उऩद्रलीांलय 
काशी प्रभाणात आऱा फवत आशे. आऩरे नागऩूय स्लच्छ, व ांदय व्शाले 
मावाठी उऩद्रल ळोध ऩथकाची बूशभका भशततलाची आशे. भात्र ळशयाची 



रोकवांख्मा ऩाशता उऩद्रल ळोध ऩथकातीर कभमचा-माांची वांख्मा तोकडी 
आशे. ळशयाच्मा बवलतव्मावाठी उऩद्रल ळोध ऩथकारा अधधक फऱकटी 
शभऱणाय आशे. रलकयच उऩद्रल ळोध ऩथकाभध्मे नलीन ११४ ऩदबयती 
केरी जाईर, अळी घोऴणा भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी केरी.   

  

उऩद्रल ळोध ऩथकातीर कभमचा-माांच्मा काममप्रणारीचा आढाला घेण्माफाफत 
भांगऱलायी (ता.३) भनऩा भ ख्मारमातीर डॉ.ऩांजाफयाल देळभ ख स्भतृी 
स्थामी वशभती वबागशृात भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांच्मा अध्मषतेत फैठक 
आमोजजत कयण्मात आरी शोती. फैठकीत उऩभशाऩौय भननऴा कोठे, स्थामी 
वशभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, आयोग्म वशभती वबाऩती लीयेंद्र क कयेजा, 
प्रतोद ददव्मा ध यडे, वतताऩष उऩनेतमा लऴाम ठाकये, धयभऩेठ झोन वबाऩती 
अभय फागडे, शन भाननगय झोन वबाऩती भाध यी ठाकये, धांतोरी झोन 
वबाऩती रता काडगामे, नेशरूनगय झोन वबाऩती वशभता चकोरे, 

वतयांजीऩ या झोन वबाऩती अशबरूची याजधगये, रकडगांज झोन वबाऩती 
याजक भाय वाश , भांगऱलायी झोन वबाऩती गागी चोऩया, ज्मेष्ठ नगयवेलक 
व नीर अग्रलार, आयोग्म उऩवांचारक डॉ.बालना वोनक वऱे, स्लच्छ बायतचे 
नोडर अधधकायी डॉ.प्रदीऩ दावयलाय, आयोग्म अधधकायी (स्लच्छता) 
डॉ.व नीर काांफऱे, उऩद्रल ळोध ऩथकाचे ऩथक प्रभ ख लीयवेन ताांफे आदी 
उऩजस्थत शोते. 
  

मालेऱी भशाऩौयाांनी उऩद्रल ळोध ऩथकाच्मा काभधगयीचा झोनननशाम 
आढाला घेतरा. माशळलाम ऩथकाद्लाये कायलाई दयम्मान मेणा-मा अडचणी 
जाणून घेतल्मा. ळशयातीर नागरयकाांना शळस्त रालण्मावाठी आलश्मक 
वूचनाशी तमाांनी ऩथकाकडून भागवलल्मा. ननमभाांचे उल्रांघन करुन ळशय 



वलद्र ऩ कयणा-माांलय कायलाई कयण्मावाठी नागऩूय भशानगयऩाशरकेतपे 
उऩद्रल ळोध ऩथक तैनात कयण्मात आरे आशे. झोन स्तयालय ऩथकाची 
नेभणूक कयण्मात आरी अवून ऩथकाभध्मे ८७ जणाांचा वभालेळ आशे. 

ळशयाची रोकवांख्मा ऩाशता शी वांख्मा कभी अवल्माने ळशयारा शळस्त 
रालण्मावाठी ऩथकाचे शात अधधक फऱकट कयणे आलश्मक आशे. मावाठी 
नलीन ११४ कभमचा-माांची ननम क्ती केरी जाणाय आशे. मेतमा ११ डडवेंफयरा 
मा ऩदबयतीवाठी भ राखतशी घेतरी जाणाय आशे. तमाभ ऱे ऩथकाने आता 
अधधक जोभाने कामम कयाले, अवे भशाऩौय वांदीऩ जोळी म्शणारे. उऩद्रल 
ळोध ऩथकाद्लाये उततभ काभ कयण्मात मेत आशे. भात्र ऩथकाने आऩरी 
बूशभका शी केलऱ उऩद्रल ऩवयवलणा-मा नागरयकाांकडून दांड लवूर कयणे 
दशच नवून नागरयकाांना शळस्त रालणे शा आऩरा शेतू आशे आणण 
तमादृष्टीने ऩथकाकडून कामम कयण्मात माले, अवेशी भशाऩौय म्शणारे. 
  

स्लच्छ वलेषणभध्मे आज नागऩूयचे स्थान ५०ले आशे. भनऩातपे 
स्लच्छतफेाफत कामम करूनशी शे स्थान लाढत नाशी. माभध्मे नागरयकाांची 
भानशवकता आणण तमाांच्मा वलमी भशतलाचा अडवय ठयत आशे. मा वलमी 
फदरून तमाांच्माभध्मे जनजागतृी कयणे आलश्मक आशे. शे कामम उऩद्रल 
ळोध ऩथकाद्लाये केरे जात आशे. मा कामामतीर गती लाढलून स्लच्छ 
वलेषणभध्मे नागऩूयचे स्थान ककभान २५ ऩमतं नेण्मावाठी कामम 
कयण्माचे आलाशन तमाांनी ऩथकारा केरे. 
  

कॉटन भाकेटभध्मे भोठ्मा द कानदायाांकडून प्राजस्टकचा ववामव लाऩय 
केरा जातो, तमाची वलक्री केरी. भात्र ऩथकाकडून कायलाईवाठी गेल्माव 
कायलाई न कयण्माव बाग ऩाडरे जात अवल्माची तक्राय ऩथकातीर 



अधधका-माकडून कयण्मात आरी. प्राजस्टक ननभूमरनावांदबामत कठोय 
कायलाई कयण्मावाठी अडवय ननभामण कयण्मात मेणा-मा स्थऱी ऩोशरव 
फांदोफस्तात ऩथकाद्लाये कायलाई कयण्माचे ननदेळ भशाऩौयाांनी मालेऱी ददरे. 
उऩद्रल ळोध ऩथकातीर कभमचा-माांचा वलभा काढण्माफाफत वूचना मालेऱी 
भाांडण्मात आरी. माफाफतीत रलकयच चचाम करून ननणमम घेण्मात मेईर, 

अवेशी भशाऩौय म्शणारे.   

  

 


