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तत्पर : महापौर नंदा जजचकार 

हनुमान नगर झोनमध्ये महापौर आपल्या दारी   

नागपरू,ता. १८ : ळशयातीर भनऩाच्मा अंतगगत मेणा-मा वलग प्रबागातीर वभस्मा 
वोडवलण्माव वदैल तत्ऩय अवल्माच ेआश्लावन भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी ददरे. 
भशाऩौय आऩल्मा दायी उऩक्रभांतगगत भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी ळकु्रलायी (ता. १८) 
शनभुान नगय झोनभधीर प्रबाग ३२ ल ३४ चा दौया केरा ल नागरयकांळी वंलाद 
वाधरा. 
मालेऱी शनभुान नगय झोन वबाऩती रुऩारी ठाकूय, नगयवेलक वतीळ शोरे, डॉ. यलींद्र 
बोमय, याजेंद्र वोनकुवये, दीऩक चौधयी, अबम गोटेकय, नागेळ भानकय, नगयवेवलका 
भंगरा खेकये, कल्ऩना कंुबरकय, भाधयुी ठाकये, वशामक आमकु्त वलजम 
शुभने, शनभुान नगय झोनच ेवशामक आमकु्त याज ूभबलगड ेमाचं्मावश ओवीडब्लल्मचू े
कभगचायी ल वंफंधधत वलबागांच ेअधधकायी प्राभखु्माने उऩजस्थत शोत.े  



ळकु्रलायी (ता. १८) भशाऩौय नंदा जजचकाय मानंी शनभुान नगय झोनभधीर प्रबाग ३२ ल 
३४ अंतगगत शनभुान नगय उद्मान, भानेलाडा, अबम नगय, याजश्री नगय, खानखोजे 
नगय, ताजनगय, फजयंग नगय, वावलत्रीफाई पुरे नगय आदी दठकाणी बेट देऊन 
नागरयकांच्मा वभस्माचंा आढाला घेतरा. 
शनभुान नगय उद्मानातून भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी दौ-मारा वरुूलात केरी. 
तत्ऩलुी शनभुान नगय ज्मेष्ठ नागरयक मलुा भंडऱातपे भशाऩौय नंदा जजचकाय मांच े
स्लागत कयण्मात आरे. उद्मानाच्मा देखयेखीच ेऩारकत्ल भभऱण्माफाफत भंडऱाच्मा 
लतीने मालेऱी भशाऩौयांना वलनंतीऩत्रशी देण्मात आरे. भानेलाडा मेथीर नाल्माभध्मे 
कचया टाकण्मात मेत अवल्माची तक्राय नागरयकांच्मा लतीने कयण्मात आरी. स्लच्छ 
बायत भभळन अंतगगत ळशयात वलगत्र स्लच्छता ठेलण्मावाठी प्रमत्न वरुू आशेत. नारे 
ककंला इतय दठकाणी कचया टाकणे शा गुन्शा अळी व्मक्ती आढऱून आल्माव त्मालय 
तात्काऱ कायलाई कयण्माच े ननदेळ मालेऱी भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी वंफंधधत 
अधधका-मांना ददरे. 
अबम नगय मेथीर उद्मानातशी उडान भदशरा वंघटनेतपे भशाऩौयांच े स्लागत 
कयण्मात आर.े ऩरयवयात गामी, म्शळी ऩाऱण्मात मेत अवल्माने नेशभी दगुधंी 
अवल्माची तक्राय मालेऱी नागरयकांनी केरी. स्भाटग भवटी प्रकल्ऩांतगगत गामी, म्शळी 
ऩारकांवाठी लेगऱे नंदी ग्राभ यदशलावी षेत्र वलकवीत कयण्मात मेत अवनू मा 
दठकाणी ळशयातीर वलग गामी, म्शळी ऩारकांची व्मलस्था कयण्मात मेणाय अवल्माच े
भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी मालऱेी नागरयकांना वांधगतर.े भशानगयऩाभरकेन े
ननधागरयत करून ददरेल्मा लऱेेत वपाई कभगचायी खावगी काभे कयीत अवल्माची 
तक्रायशी मालऱेी कयण्मात आरी. अळा कभगचा-मांलय कायलाई करून वंऩणूग प्रबागात 
स्लच्छता कामभ याशाली, मावाठी मोग्म कामगलाशी कयण्माचशेी भशाऩौय नंदा जजचकाय 
मांनी ननदेभळत केरे. अबम नगय ऩरयवयाभध्मेच यदशलावी षेत्राभध्मे टाईल्व, 

भाफगरच ेगोडाउन आशे. मा गोडाउनभधीर टाईल्व, भाफगरचा कचया यस्त्मारगतच्मा 
भोकळ्मा बखंूडाभध्मे टाकरा जातो. भळलाम यस्त्मालयच लाशने उबी याशत अवल्मान े
स्थाननक नागरयकांना अनेक त्राव वशन कयाल े रागत अवल्माची तक्राय स्थाननक 
नागरयकांनी केरी. यदशलावी षेत्राभध्मे गोडाउनरा देण्मात आरेल्मा ऩयलानगीफाफतची 



वलग भादशती तऩावनू मोग्म कायलाई कयण्मात मेईर, अवे आश्लावन भशाऩौय नंदा 
जजचकाय मांनी ददरे.   

  

याजश्री नगय मेथे करोड ेभशावलद्मारमाच्मा भदैानाच्मा रगत लाशणा-मा नाल्माचा 
प्रलाश बफल्डयकडून फदरवलण्मात आल्माची तक्राय नागरयकांच्मा लतीने कयण्मात 
आरी. नाल्माचा नवैगीक प्रलाश फदरवलणे शा गंबीय प्रकाय अवनू मावंफंधी वलग 
कागदऩत्रांची ऩडताडणी करून मालय मोग्म कायलाई कयण्माच ेमालेऱी भशाऩौय नंदा 
जजचकाय मांनी आश्लाभवत केरे. 
  

मानंतय भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी खानखोजे नगय मेथीर भनऩा दगुागनगय 
भाध्मभभक ळाऱेरा बेट देउन मेथीर ववुलधांची ऩाशणी केरी. ळाऱेच्मा ऩरयवयात ल 
प्रवाधनगशृाभध्मे ननमभीत स्लच्छता याशाली, माची वलळऴे काऱजी घेण्माचशेी त्मांनी 
अधधका-मांना ननदेभळत केरे. ळाऱेच्मा भदैानात यात्री अवाभाजजक तत्लांचा लालय 
अवनू मा भदैानाचा वलकाव कयण्माची भागणी नागरयकांच्मा लतीने कयण्मात आरी. 
कें द्रीम भंत्री ननतीन गडकयी मांच्मा वंकल्ऩनेतून ळशयातीर भदैानांचा वलकाव करून 
वलवलध खेऱांच े भदैान ल आलश्मक ववुलधा देण्मात मेणाय आशे. मा मोजनेभध्मे 
मेथीर भनऩा दगुागनगय भाध्मभभक ळाऱेच्मा भदैानाचाशी वभालेळ अवनू त्माअंतगगत 
मा भदैानालय खेऱावाठी अत्मालश्मक ववुलधा तवेच प्रवाधनगशृांची व्मलस्था 
कयण्मात मेणाय अवल्माचशेी भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी वाधंगतरे. माभळलाम ताज 
नगय, फजयंग नगय, वावलत्रीफाई पुरे ऩरयवयातशी भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी बेट 
देउन नागरयकांळी वंलाद वाधरा.  
 


