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नागपूर, ता. १७ : आऩरे नागऩूय ळशय स्लच्छ, व ुंदय ददवाले मावाठी ऐलजदाय वपाई कभमचायी 
वतत ऩयीश्रभ घेतात. मा ऐलजदायाुंच्मा कामामचा वन्भान व्शाला माकरयता वेलेची २० लऴम ऩूणम 
केरेल्मा ऐलजदायाुंना भनऩाच्मा वेलेत कामभ कयण्माचा ऐततशासवक तनणमम तत्कारीन भ ख्मभुंत्री 
ल वलद्मभान वलयोधी ऩषनेते देलेंद्र पडणलीव माुंनी घेतरा. त्माुंच्मा तनणममान वाय २ भाचम योजी 
नागऩूय भशानगयऩासरकेच्मा स्थाऩना ददनी २२०६ ऐलजदायाुंना स्थामी तनम क्ती आदेळ देण्मात 
आरे. भात्र उलमरयत ऐलजदाय आजशी तनम क्त झारे नाशीत.  मावुंफुंधी गाुंबीमम जऩून वेलेची २० 
लऴम ऩूणम केरेल्मा उलमरयत ११३८ ऐलजदायाुंना प्राधान्माने मेत्मा १० ददलवात कामभ कयण्मात 
माले, अवे स्ऩष्ट तनदेळ भशाऩौय वुंदीऩ जोळी माुंनी ददरे. 
  

ऐलजदाय वपाई कभमचाऱमाुंच्मा स्थामी तनम क्ती वुंदबामत भशाऩौय वुंदीऩ जोळी माुंनी वोभलायी 
(ता.१७) वलळऴे फैठक घेतरी. फैठकीत अततरयक्त आम क्त वुंजम तनऩान,े उऩाम क्त घनकचया 
व्मलस्थाऩन डाॅ . प्रदीऩ दावयलाय, वशामक आम क्त (वा.प्र.वल.) भशेळ धाभेचा, वलधी अधधकायी 
व्मुंकटेळ कऩरे, श्री. भोटघये आदी उऩस्स्थत शोते. 



  

मालेऱी भशाऩौय म्शणारे, अनेक लऴम ऐलजदाय म्शणून काभ कयणाऱमाुंच्मा वेलेरा २० लऴम 
झाल्मानुंतय त्माुंना भनऩाच्मा तनमभीत वेलेत वाभालून घेण्माचा ऐततशासवक तनणमम तत्कारीन 
भ ख्मभुंत्री देलेंद्र पडणलीव माुंनी भागीर वशा भदशन्माऩूलॉ घेतरा. शा ऐलजदायाुंच्मा कामामचा 
वन्भान कयणाया त्माुंच्मा आम ष्मातीर व लणम ददलव शोता. जे ऐलजदाय ददलव यात्र ळशयाच्मा 
स्लच्छतेवाठी ऩयीश्रभ घेतात. नागरयकाुंच ेआयोग्म व दृढ याशाले माकरयता गडयभध्मे उतरून 
स्लच्छता कयामच,े अळा वलाांना कामभस्लरूऩी वेलेत वाभालून घेण्माचा शा ऐततशासवक तनणमम 
तत्कारीन भ ख्मभुंत्री देलेंद्र पडणलीव माुंनी घेतरा. 
  

मा तनणममारा अन ऴुंगून २० वप्टेंफय २०१९ ऩावून नागऩूय ळशयातीर ऐलजदायाुंना कामभ करून 
घेण्माफाफत प्रस्ताल व रू झारे. शे व रू झाल्मानुंतय भशाऩौय वुंदीऩ जोळी माुंच्मा शस्ते २ भाचम 
२०२० योजी भनऩा स्थाऩना ददनी २२०६ ऐलजदायाुंना तनमभीत कयण्मात आरे. ऩयुंतू द दैलाने 
त्मानुंतय कोस्व्शडचा कारालधी आरा, माभ ऱे अनेक ऐलजदाय जमाुंच्मा वेलेची २० लऴम ऩूणम झारी 
तयी कामभ कयण्माच्मा प्रतीषेत शोते. अवे  तनदळमनाव मेताच त्माुंच्मा प्रश्नाच्मा अन ऴुंगाने 
वोभलायी (ता.१७) भशाऩौय वुंदीऩ जोळी माुंनी फैठक घेतरी. 
फैठकीत गयीफ ऐलजदायाुंच्मा वभस्मा भाुंडण्मात आल्मा. ऐलजदायाुंच्मा वेलेचा गौयल म्शणून 
उलमरयत ११३८ ऐलजदाय वपाई कभमचाऱमाुंना १० ददलवाच्मा आत कामभ कयण्माच ेआदेळ भशाऩौय 
वुंदीऩ जोळी माुंनी ददरे. दशा ददलवाऩेषा जास्त कारालधी रागू नमे, अवा इळायाशी भशाऩौयाुंनी 
मालेऱी ददरा. 
 


