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मुऱभूत सुविधांसंबंधी 
अडचणी तातडीने दरू 

करा :  

 

महाऩौर नंदा जजचकार 

 



महाऩौर आऩल्या दारी : धरमऩेठ झोनमधीऱ 
प्रभाग १२ ि १३ मधीऱ समसयांचा घेतऱा 

आढािा 

नागऩरू,ता. २४ : ळशयातीर नागरयकाांना पऩण्माच े ळदु्घ ऩाणी मभऱाले, ऩरयवयात 
स्लच्छता याखरी जाली तवेच इतय भरुबतू वपुलधाांवांफांधी मेणाऱ्मा अडचणी तातडीने 
दयू कयण्मात माव्मात, मावाठी मोग्म कामयलाशी कया, अवे ननदेळ भशाऩौय नांदा 
जजचकाय माांनी ददरे. 
भशाऩौय आऩल्मा दायी उऩक्रभाांतगयत गरुूलायी (ता. २४) भशाऩौय नांदा जजचकाय 
माांनी धयभऩेठ झोन अांतगयत प्रबाग १२ ल १३ चा दौया करून नागरयकाांळी वांलाद 
वाधरा ल तमाांच्मा अडचणी जाणून घेतल्मा. मालेऱी याष्ट्रीम अनवुचूचत जभाती 
आमोगाच्मा वदस्मा भामा इलनाते, आयोग्म वमभती वबाऩती भनोज चाऩरे, 

धयभऩेठ झोन वबाऩती प्रभोद कौयती, ज्मेष्ट्ठ नगयवेलक वनुीर अ्रवलार, नगयवेलक 
अभय फागड,े शयीळ ग्लारफांळी, ननळाांत गाांधी, नगयवेपलका लऴाय ठाकये, डॉ. ऩरयणणता 
पुके, रुनतका भवयाभ, दळयनी धलड, वशामक आमकु्त पलजम शुभने, 

धयभऩेठ झोनच ेवशामक आमकु्त भशेळ भोयोणे, आयोग्म अचधकायी (स्लच्छता) डॉ. 
वनुीर काांफऱे माांच्मावश ओवीडब्लल्मचू े कभयचायी ल वांफांचधत पलबागाांच े अचधकायी 
प्राभखु्माने उऩजस्थत शोते.  
भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी धयभऩेठ झोन अांतगयत प्रबाग १२ ल १३ भधीर बयत 
नगय, फे्रन्ड्व कॉरनीभधीर आकाय नगय, प्रेयणा कॉरनी, प्रेयणा नगय, गांगा नगय, 

दाबा मेथीर गणेळ नगय, शजायीऩशाड मेथीर गामत्री कॉरनी, डागा रेआऊट, वदुाभ 
नगयी गलऱीऩयुा, ऩाांढयाफोडी मा दठकाणी बेट देऊन नागरयकाांच्मा वभस्मा जाणून 
घेतल्मा. 
  

प्रायांबी भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी धयभऩेठ झोनच्मा पलपलध पलबागाांची ऩाशणी 
करून काभाचा आढाला घेतरा. अभयालती भागायलय अवरेल्मा कचया घयातीर कचया 



यस्तमालय मेऊ नमे मावाठी प्रळावनातपे कयण्मात आरेल्मा प्रनतफांधातभक उऩामाांची 
भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी ऩाशणी केरी. फे्रन्ड्व कॉरनीभधीर आकाय नगयभध्मे 
ननममभत स्लच्छता शोत नवल्माची तक्राय मालऱेी नागरयकाांनी केरी. स्लच्छ बायत 
मभळन अांतगयत वलयत्र स्लच्छता याखरी जाली मावाठी वलयस्तयातनू प्रमतन केरे जात 
आशेत. तमाभऱेु जफाफदायीने काभ करून स्लच्छतेफाफत पलळऴे काऱजी घेण्माच े
ननदेळ भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी वांफांचधत अचधकाऱ्माांना ददरे. पे्रयणा नगय, गांगा 
नगय ऩरयवयात पऩण्माच ेऩाणी ननममभत मेते; भात्र ऩशाटे चाय लाजताच ऩयुलठा शोत 
अवल्माने गदृशणीांना त्राव वशन कयाला रागतो. तमाभऱेु ऩरयवयात ऩाण्माची लेऱ 
फदरपलण्माच्मा नागरयकाांच्मा भागणीलय तलरयत कामयलाशी कयण्माच े भशाऩौय नांदा 
जजचकाय माांनी ननदेमळत केरे. 
दाबा मेथीर गणेळ नगय ऩरयवयात अवरेल्मा नाल्माभऱेु मेथे याशणाऱ्मा नागरयकाांना 
भोठ्मा वभस्माांचा वाभना कयाला रागतो. ऩालवाळ्मात नाल्मारगतच्मा घयाांभध्मे 
ऩाणी जात अवल्मान े मेथे आलश्मक ती कामयलाशी कयणे तवेच नागरयकाांना मे-जा 
कयण्मावाठी नाल्मालय ऩादचायी भागय ननभायण कयण्माचशेी भशाऩौय नांदा जजचकाय 
माांनी ननदेळ ददरे. 
  

शजायीऩशाड मेथीर गामत्री कॉरनी ऩरयवयातीर नाल्मारा वयुषा मबांत कयणे ल 
लस्तीरगत जाणाऱ्मा नाल्मारा वयुषा मबांत तमाय कयण्माची भागणी मालेऱी 
नागरयकाांनी केरी. मावोफतच ऩाांढयाफोडी ऩरयवयातशी नाल्माची मबांत खचरी 
अवल्माची तक्राय नागरयकाांतपे कयण्मात आरी. मावांफांधी पलऴमाांचा प्रश्न ऩणूयत: 
वोडपलण्मावाठी ४ पेब्रलुायीरा धयभऩेठ झोनभध्मे शोणाऱ्मा ऩारकभांत्री चांद्रळखेय 
फालनकुऱे माांच्मा ‘जनवांलाद‘ कामयक्रभात वांफांचधत वभस्मा भाांडण्माच े आलाशन 
भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी मालऱेी केरे. 
  

डागा रे-आउट मेथीर उद्मानारगत अवरेल्मा नाल्मातीर कचऱ्माभऱेु ऩरयवयात 
दगुधंी ल डावाांचा प्रदबुायल आशे. तमाभऱेु नाल्माची वपाई तलरयत कयण्माची भागणी 
नागरयकाांच्मा लतीन े कयण्मात आरी. ऩरयवयावश लस्तीरगतच्मा नाल्माांची वपाई 
तलरयत कयण्माच े ननदेळ भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी अचधकाऱ्माांना ददरे. वदुाभ 



नगयी गलऱीऩयुा बागात गामी-म्शळी यस्तमालय फाांधण्मात मेतात. मळलाम वलयत्र ळणे 
शोत अवल्माने ऩरयवयात दगुधंी अवते. यस्तमालय जनालये फाांधनू शोत अवरेरे 
अनतक्रभण तलरयत शटपलणे ल ळणेाभऱेु नागरयकाांना शोत अवरेल्मा त्रावाफद्दर 
तातडीने कामयलाशी कयण्माच ेभशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी ननदेमळत केरे. 
 


