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प्रलसद्धी
ऩत्रक

ता. २९ डिसेंबर २०१८

समस्या सोिविण्यासाठीच

नागररकांशी संिाद : महाऩौर नंदा
जजचकार

महाऩौर आऩल्या दारी : गांधीबाग झोनमधीऱ समस्यांचा
घेतऱा आढािा

नागऩरू ,ता. २९ : ळशयातीर नागरयकाांना योजच भर
ु बत
ू ववु लधाांवाठी वांघऴष कयाला
रागत आशे . ऩाणी, गडय राईन, अततक्रभण, सवलय राईन, कचया तवेच इतय ववु लधा
प्रदान कयण्मावाठी नागऩयू भशानगयऩासरका वदै ल कटिफद्ध आशे . दै नांटदन जीलनात
बेडवालणाऱ्मा भर
ु बत
ू
मावाठीच

नागरयकाांळी

ववु लधाांफाफतच्मा
वांलाद

वाधन
ू

वभस्मा

त्मालय

तातडीने

कामषलाशी

वोडवलता

कयण्मात

अवे भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी नागरयकाांवोफत चचाष कयताना वाांगगतरे.

माव्मात

मेत

आशे ,

‘भशाऩौय आऩल्मा दायी’ उऩक्रभाांतगषत ळतनलायी (ता. २९) भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी
गाांधीफाग

झोनभधीर प्रबाग

क्रभाांक

१९

आणण

२२

मेथीर वभस्माांचा

आढाला

घेतरा. मालेऱी लैद्मकीम वेला ल आयोग्म वसभती वबाऩती भनोज चाऩरे, गाांधीफाग
झोन

वबाऩती

लांदना

मांगिलाय, ज्मेष्ठ

नगयवेलक

यशािे , वशामक

आमक्
ु त

दमाळांकय

ततलायी, याजेळ

घोडऩागे, नगयवेवलका वयरा नामक, श्रद्धा ऩाठक, उऩामक्
ु त याजेळ भोटशते, कामषकायी
असबमांता (स्रभ) याजेंद्र

अगधकायी (स्लच्छता) डॉ. वन
ु ीर

काांफऱे , लैद्मकीम

अळोक

अगधकायी

ऩािीर, आयोग्म

डॉ. नयें द्र

फटशयलाय

माांच्मावश वांफगां धत वलबागाचे अगधकायी ल कभषचायी उऩजस्थत शोते. भशाऩौय नांदा

जजचकाय माांनी गाांधीफाग झोनभधीर फजेयीमा प्रॅ िपॉभष ळाऱा, भच्छी फाजाय, िािा
ऩायवी ळाऱा, क्लेिा कॉरनी, दे लाडडमा रुग्णारम, कोरफास्लाभी चौक, पलाया चौक, जुनी
भांगऱलायी आदी टठकाणी बेि दे ऊन नागरयकाांच्मा वभस्मा जाणन
ू घेतल्मा.
प्रायां बी भशाऩौय नांदा

जजचकाय

माांनी

फजेरयमा

मेथीर

प्रॅ िपॉभष

ळाऱे भध्मे

नागरयकाांच्मा वभस्मा जाणून त्माांचे तनयाकयण केरे. झोनभधीर ऩोद्दाये श्लय याभ

भांटदयाजलऱीर ऩर
ु ाखारी खोदकाभ कयण्मात आरे अवन
ू अनेक टदलवाांऩावन
ू भरफा

ततथेच ऩडून अवल्माची तक्राय मालेऱी नागरयकाांनी केरी. मावांदबाषतशी त्माांनी मोग्म
ती कामषलाशी कयण्माचे तनदे ळ टदरे. मालेऱी भशाऩौयाांनी भच्छी फाजायाची ऩाशणी
करून

ऩरयवयातीर

नागरयकाांच्मा

वभस्मा

जाणून

घेतल्मा. भच्छी

फाजायातीर

वलक्रेत्माांना व्मलवामावाठी स्थामी स्लरूऩाची जागा उऩर्ध करून दे ण्माची भागणी

मालेऱी कयण्मात आरी. स्भािष सविी अांतगषत मा फाजायावाठी जागा उऩर्ध
करून दे ण्माचे

प्रमत्न

कयण्मात

मेईर, भशाऩौय

नांदा

जजचकाय

माांनी

वाांगगतरे. ऩरयवयात अवरेल्मा लाईन ळॉऩभऱ
ु े मेथे अवाभाजजक तत्लाांचा लालय

अवतो. यस्त्मालय नागरयकाांच्मा गाडमाांची गदी अवते त्माभऱ
ु े मे-जा कयण्माव त्राव
शोतोच सळलाम भटशराांच्मा वयु षेचाशी प्रश्न तनभाषण शोत आशे . मा ऩरयवयातीर लाईन
ळॉऩ शिवलण्माची भागणी मेथीर भटशराांनी केरी. वांफांगधत दक
ु ानाची तनमभानव
ु ाय
चौकळी करून जजल्शागधकाऱ्माांना ऩत्र ऩाठवलण्मात मेणाय अवल्माचे भशाऩौयाांनी
मालेऱी आश्लासवत केरे.
‘स्लच्छ बायत सभळन’ अांतगषत प्रत्मेक झोनभध्मे कचया ‘ट्रान्वपय स्िे ळन’ तनभाषण
कयण्मात मेणाय आशे . वांऩण
ू ष झोनभधन
ू वांकसरत कयण्मात आरेरा कचया भोठ्मा

गाडमाांभध्मे एकत्रत्रत कयण्मात मेणाय अवन
ू मेथन
ू मा गाडमा प्रक्रक्रमेवाठी ऩढ
ु े

जाणाय आशे त. मावाठी प्रत्मेक झोनभध्मे जागा तनधाषरयत करून कचया ‘ट्रान्वपय
स्िे ळन’ तनभाषण

कयण्मात

मेणाय

नांदा

जजचकाय

आशे . गाांधीफाग

झोनभध्मे

जागेची

कभतयता

अवल्माने मा टठकाणी याभझर
ु ा ये ल्ले उडडाण ऩर
ु ाखारी ये ल्लेची जागा आशे . मा
जागेची

भशाऩौय

माांनी

ऩाशणी

केरी. मा

टठकाणी ‘ट्रान्वपय

स्िे ळन’ तनभाषण कयण्मावाठी ये ल्लेची ऩयलानगी घेऊन मेथीर काभाफाफतचा प्रस्ताल
वादय कयण्माचे तनदे ळ भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी टदरे.

गाांधीवागय तरालाऩढ
ु े अवरेल्मा िािा ऩायवी ळाऱे भध्मे बेि दे ऊन भशाऩौय नांदा
जजचकाय

माांनी

मेथीर

सळक्षषका

तवेच

वलद्मागथषनीांच्मा

वभस्मा

जाणन
ू

घेतल्मा. ळाऱे च्मा ऩढ
ु े वलवलध वलक्रेत्माांची अततक्रभण कयण्मात आरेरी दक
ु ाने
आशे त. मासळलाम मा ऩरयवयात नेशभीच अवाभाजजक तत्त्लाांचा लालय अवतो. त्माभऱ
ु े

वलद्मागथषनीांच्मा वयु षेचा प्रश्न तनभाषण शोत आशे . मा ऩरयवयात वयु षेच्मा दृष्िीने
मोग्म कामषलाशी कयण्माचे तनदे ळ भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी वांफांगधत अगधकाऱ्माांना
टदरे.
रकडगांज मेथीर क्लेिा कॉरनी ऩरयवयात एरएडी ऩथटदले रालणे ल ऩरयवयात

वौंदमीकयण कयण्माचेशी भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी तनदे सळत केरे. मासळलाम

ऩरयवयात यस्त्माांलयच गाडमाांचे गॅयेज अवल्माने यस्त्मालय उभ्मा करून ठे लरेल्मा
गाडमाांभऱ
ु े लाशतक
ु ीव अडथऱा तनभाषण शोतो. मा गाडमा तातडीने शिलन
ू यस्त्मालय
गाडमा ठे लणाऱ्माांलय कायलाई कया, अवेशी भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी तनदे सळत
केरे. क्लेिा कॉरनीभध्मे दे लाडडमा रूग्णारम फांद ऩडरेरे आशे . मा इभायतीच्मा
जागेलय नलीन रूग्णारम तमाय कयण्मात मेणाय आशे . मावांफांधी वलष आलश्मक

प्रक्रक्रमा ऩण
ू ष झारी अवल्माची भाटशती लैद्मकीम वेला ल आयोग्म वसभती वबाऩती
भनोज चाऩरे माांनी मालेऱी टदरी. वांफांगधत काभाफाफतच्मा उलषरयत वलष ऩयलानग्मा

घेउन काभ रलकयात रलकय वरू
ु कयण्माचे भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी तनदे सळत
केरे.

कोरफास्लाभी चौकाभध्मे कयण्मात आरेल्मा अततक्रभणाचा भशाऩौयाांनी आढाला घेऊन

अततक्रभण कयण्मात आरेल्मा फाांधकाभालय कायलाई कयण्माचे तनदे सळत केरे. पलाया

चौकाच्मा वौंदमीकयणाची भागणी मालेऱी नागरयकाांनी केरी. मा ऩरयवयात भोठ्मा
प्रभाणात लाशतक
ु ीची लदष ऱ अवल्माने चौकाची जागा कभी करून लाशतक
ु ीव अडथऱा
न तनभाषण कयता चौकात वौंदमीकयण कयण्माचे तनदे ळ भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी
वांफांगधत अगधकाऱ्माांना टदरे.
जुनी भांगऱलायी सानेश्लय भांटदय मेथीर सभळन ळाऱा फांदालस्थेभध्मे आशे . ळाऱे च्मा

जागेभध्मे ई-रामब्रयी ल क्रीडा वांकुर तनभाषण कयण्माची भागणी ऩरयवयातीर
नागरयकाांच्मा लतीने कयण्मात आरी. मावांफांधी ७ जानेलायी २०१९ रा ऩारकभांत्री
चांद्रळेखय फालनकुऱे माांचा ‘जनवांलाद’ कामषक्रभ शोणाय आशे . मा कामषक्रभाभध्मे

वांफांगधत वलऴमाचा प्रस्ताल वादय कयण्माचे तनदे ळ भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी टदरे.

मासळलाम ळाऱे च्मा भागीर फाजूरा अवरेरा कचया िफ फांद कयण्माचेशी त्माांनी
तनदे सळत केरे.

