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नागररक आणि प्रऴासन यांच्यातीऱ 
समन्ळयामुले समस्या सुटण्यास मदत 

: महाऩौर नंदा जजचकार 

धरमऩेठ झोनमधीऱ प्रभाग १४ ळ १५ मध्ये ‘महाऩौर 
आऩल्या दारी’ 

नागऩरू,ता. २५ : नागरयकाांना अनेक वभसमाांचा वाभना कयाला रागतो. प्रत्मेक 
वभसमा वोडवलण्मावाठी भशानगयऩालरकेतपे लेऱोलेऱी कामयलाशी केरी जात.े 
नागरयकाांच्मा वभसमा वोडवलणे शे भनऩाच े कतयव्म अवरे तयी नागरयक आणण 
प्रळावन माांच्माभध्मे मोग्म वभन्लम अवणे आलश्मक आशे. नागरयक आणण 
प्रळावनाभध्मे मोग्म वभन्लम अवल्माव कोणतीशी वभसमा वटुण्माव भदत शोत,े 

अवे भत भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी व्मक्त केरे. 
  

‘भशाऩौय आऩल्मा दायी’ उऩक्रभाांतगयत भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी ळकु्रलायी (ता. 
२५) धयभऩेठ झोनभधीर प्रबाग १४ ल १५ चा दौया केरा. मालेऱी त्माांनी 
नागरयकाांळी वांलाद वाधरा. माप्रवांगी धयभऩेठ झोन वबाऩती प्रभोद कौयती, सथाऩत्म 
ल प्रकल्ऩ वलळऴे वलभती वबाऩती वांजम फांगारे, ज्मेष्ठ नगयवेलक वनुीर 



अग्रलार, नगयवेलक ननळाांत गाांधी, ककळोय जजचकाय, वनुीर हशयणलाय, नगयवेवलका 
प्रगती ऩाटीर, रुऩा यॉम, लळल्ऩा धोटे, उज्ज्लरा ळभाय, वशामक 
आमकु्त (जाहशयात) वलजम शुभने, धयभऩेठ झोनच े वशामक आमकु्त भशेळ 
भोयोणे, आयोग्म अधधकायी (सलच्छता) डॉ. वनुीर काांफऱे माांच्मावश ओवीडब्लल्मचू े
कभयचायी ल वांफांधधत वलबागाांच ेअधधकायी प्राभखु्माने उऩजसथत शोत.े  
धयभऩेठ झोनभधीर प्रबाग १४ ल १५ अांतगयत लवव् शीर राईन्व नायांग टॉलय ऩरयवय, 

भयीमभ नगय, याभ नगय भयायटोरी, वदय भनऩा करादारन, लवांतयाल नाईक लवाशत 
अभयालती भागय, फडी टेम्ऩर फाजाय योड, काछीऩयुा मा बागाांभध्मे बेट देऊन भशाऩौय 
नांदा जजचकाय माांनी नागरयकाांच्मा वभसमाांचा आढाला घेतरा. 
   

प्रायांबी भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी लवव् शीर राईन्व मेथीर नायांग टॉलय भागीर 
बागातीर नागरयकाांना बेट देऊन त्माांच्मा वभसमा जाणून घेतल्मा. ऩरयवयात भोकाट 
कुत्र,े डुकयाांचा लालय अवल्माने नागरयकाांना त्राव वशन कयाला रागतो. भयीमभ नगय 
मेथीर नाग वलदबय चमे्फय ऑप कॉभवयच्मा ऩढेु अवरेल्मा नाल्मारगतच्मा गेयेजभऱेु 
यसत्मालय लाशने रालरी जातात, लळलाम भागायलय अनके लाशन ेफांद अलसथेत ऩडरी 
अवल्माने लाशतकुीरा अडथऱा ननभायण शोतो. नाल्माभध्मे शॉटेर, येसटायेंटभधीर लळऱे 
अन्न टाकरे जात अवल्माने दगुधंी ऩवयते तवेच नाल्मारा लबांत नवल्माभऱेु 
ऩरयवयात वदैल डुकयाांचा लालय अवल्माची तक्राय मालेऱी नागरयकाांनी केरी. 
नाल्मारगत अनतक्रभण करून वरुू केरेरे गेयेज शटवलणे तवेच यसत्मालय उबे 
कयण्मात आरेल्मा लाशनाांफाफत लाशतकू ऩोलरव वलबागारा ऩत्र देऊन त्लरयत 
कामयलाशी कयण्माच े ननदेळ भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी हदरे. डुकयाांची वभसमा 
वांऩणूय ळशयातच अवल्माने मावाठी ठोव ऩालरे उचरण्मात आरी आशेत. डुकये 
ऩकडण्मावाठी ळशयाफाशेयीर नागरयकाांकड ेजफाफदायी देण्मात आरी अवनू रलकयच 
शी वभसमा वोडवलरी जाईर, अवा वलश्लाव भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी व्मक्त 
केरा. 
आकाळलाणी चौकारगतच ळशय फव सथानक अवल्मान े मेथे अऩघाताची ळक्मता 
अवते. मावाठी भशानगयऩालरकेच्मा लतीने जुन्मा फव सथानकाऩावनू थोड्मा 



अांतयालय नलीन फव सथानक ननभायण केरे. जुन्मा फव सथानकालय फव न थाांफवलता 
नलीन सथानकालयच थाांफाव्मात मावाठी आलश्मक ती कामयलाशी कयण्माचशेी भशाऩौय 
नांदा जजचकाय माांनी मालेऱी ननदेलळत केरे. 
याभनगय भयायटोरी ऩरयवयात यसत्माच्मा कडरेा कचया टाकण्मात मेत शोता. भात्र 
भशानगयऩालरकेन े कठोय ऩालरे उचरल्मानांतय मा हठकाणी कचया टाकरा जात 
नाशी. मा जागेच े वौंदमीकयण कयण्माची भागणी मालेऱी नागरयकाांतपे कयण्मात 
आरी. ऩरयवयातच भद्रावी भांहदय भागायलय यसत्मारगत कचया टाकण्मात आल्मान े
ऩरयवयात दगुधंी ऩवयरी आशे. लळलाम मा भागायलय ऩालवाळ्मात ऩाणी वाचत 
अवल्मान े नागरयकाांना अनके अडचणीांचा वाभना कयाला रागतो. सलच्छ बायत 
अलबमानाांतगयत वलयत्र सलच्छता याखरी जाईर मावाठी वलळऴे काऱजी घेणे आलश्मक 
आशे. कचया घयाांऐलजी इतयत्र कचया टाकण्माांलय त्लरयत कायलाई कयणे तवेच 
भागणी कयण्मात आरेल्मा जागेच्मा वौंदमीकयणाफाफत आलश्मक ती कामयलाशी 
कयण्माचशेी ननदेळ भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी हदरे. 
भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी वदय मेथीर भनऩाच्मा करादारनारा बेट हदरी. 
मालेऱी ऩरयवयातीर नागरयकाांच्मा वभसमाशी जाणून घेतल्मा. ऩरयवयातीर कचया, 
ऩाण्माच्मा वभसमाांलय तातडीन े कामयलाशी कयण्माच े त्माांनी वांफांधधत अधधकाऱमाांना 
ननदेलळत केरे. अभयालती भागायलयीर लवांतयाल नाईक लवाशतीभध्मे ऩालवाच ेऩाणी 
वाचत अवल्माने त्माफाफत मोग्म कामयलाशी कयणे ल ऩरयवयात ऩोलरव चौकीच्मा 
ऩडक्मा जागेलय ळौचारमाच े फाांधकाभ करून नागरयकाांना त्लरयत ववुलधा प्रदान 
कयण्माच ेननदेळशी भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी हदरे. 
  

फडी मेथीर टेम्ऩर फाजाय भागायलयीर गामत्री अऩाटयभेंटभध्मे अवरेल्मा दकुानाांभध्मे 
ऩाणी वाचल्मान े ऩरयवयात डावाांचा प्रादबुायल आशे. नागरयकाांचा लाद अवल्माने 
मावांफांधी भशाऩौय कषात फठैक फोरालनू माफाफत मोग्म ननणयम घेण्मात मेणाय 
अवल्माच ेमालेऱी भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी वाांधगतरे. काछीऩयुा लसतीभध्मे गडय 
राईन, यसत े ननभायण कयण्मावाठी तातडीने कामयलाशी कयण्माचशेी भशाऩौय नांदा 
जजचकाय माांनी ननदेलळत केरे. 
 


