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नागररकांच्या सुविधांना प्राधान्य 
देऊन त्िररत कायकिाही 

करा : महाऩौर नंदा जजचकार 

नेहरूनगर झोनमध्ये ‘महाऩौर आऩल्या दारी’ 

नागऩरू,ता. १२ : ळदु्ध ऩाणी, स्लच्छता, लीज, यस्ते मा नागरयकाांच्मा भरुबतू ववुलधा 
आशेत. प्रत्मेकारा ननममभत मा ववुलधा प्रदान कयणे शी भशानगयऩामरकेची जफाफदायी 
आशे. त्माभऱेु प्रत्मेक अधधकायी, कभमचाऱमाांनी जफाफदायीने कतमव्म फजालनू 
नागरयकाांच्मा ववुलधाांना प्राधान्म देऊन त्माांच्मा वभस्मा वोडवलण्माफाफत त्लरयत 
काममलाशी कयाली, अवे ननदेळ भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी ददरे. 

  

‘भशाऩौय आऩल्मा दायी’ उऩक्रभाांतगमत भांगऱलायी (ता. १२) भशाऩौय नांदा जजचकाय 
माांनी नेशरूनगयभधीर प्रबाग २६ ल २७ चा दौया करून मेथीर नागरयकाांच्मा 
वभस्मा जाणून घेतल्मा. मालेऱी नेशरूनगय झोन वबाऩती रयता भऱेु, जरप्रदाम 
वमभती वबाऩती वलजम झरके, ऩरयलशन वमभती वबाऩती जजतेंद्र (फांटी) कुकड,े प्रतोद 
ददव्मा धयुड,े नगयवेवलका वमभता चकोरे, अनतरयक्त आमकु्त याभ जोळी, वशामक 



आमकु्त शयीळ याऊत, आयोग्म अधधकायी (स्लच्छता) डॉ. वनुीर काांफऱे माांच्मावश 
ओवीडब्लल्मचू ेकभमचायी ल वलवलध वलबागाांच ेअधधकायी प्राभखु्माने उऩजस्थत शोते. 
  

मालेऱी भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी नेशरूनगय झोनभधीर प्रबाग २६ ल २७ अांतगमत 
मभये रेआउट, बाांड े प्रॉट, जगनाड े चौक, नांदनलन शवनफाग, लाठोडा आदी दठकाणी 
बेट देऊन नागरयकाांच्मा वभस्माांचा आढाला घेतरा. 
  

नेशरूनगय मेथीर मभये रे-आउट मेथीर एका बखूांडधायकाने वयुषा मबांत ननभामण 
केल्माभऱेु मभये रे-आऊट ल कफीय नगय लस्तीतून जाणाया भागम फांद झारा 
आशे. त्माभऱेु ऩरयवयातीर नागरयकाांना आऩात   कारीन प्रवांगी अनके त्राव वशन कयाल े
रागतात. मामळलाम लस्तीतीर भागामलयीर अनतक्रभणाभऱेु यस्ता अरां द झाल्माची 
तक्राय ऩरयवयातीर नागरयकाांनी मालऱेी केरी. रयकाम्मा बखूांडाची मोग्म भादशती 
काढून त्मावांफांधी मोग्म काममलाशी कयणे तवेच अनतक्रभणाफाफतशी आलश्मक 
कागदऩत्राांची ऩाशणी करून मोग्म काममलाशी कयण्माच ेभशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी 
ननदेमळत केरे. 

  

बाांडपे्रॉट मेथीर ऩाईऩ राईन मरकेज अवल्माने नागरयकाांना दवूऴत ऩाण्माचा ऩयुलठा 
शोत आशे. मळलाम वामांकाऱी ५ लाजता ऩाणी ऩयुलठा शोत अवल्माने भदशराांना त्राव 
वशन कयाला रागत अवल्माची तक्राय ऩरयवयातीर भदशराांच्मा लतीने मालेऱी 
कयण्मात आरी. दवूऴत ऩाणी ऩयुलठ्माभऱेु नागरयकाांच्मा आयोग्माचा प्रश्न ननभामण 
शोत आशे. त्माभऱेु ऩरयवयातीर ऩाईऩ राईन फदरवलणे ल ऩाणी ऩयुलठ्माची लेऱ ६ 
लाजता कयण्माफाफत तातडीने काममलाशी कयण्माच े ननदेळ भशाऩौय नांदा जजचकाय 
माांनी ददरे. 

  

जगनाड ेचौकातीर वेव्शनस्टाय शॉजस्ऩटरभध्मे मेणाऱमा लाशनाांची ऩार्किं ग यस्त्मालय 
शोत अवल्माने मा भागामलय लाशतकू कोंडी शोत ेमावांदबामत आलश्मक ती काममलाशी 
त्लरयत कयण्माचशेी भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी ननदेमळत केरे. नांदनलन मेथीर 
शवनफाग ऩोमरव चौकीजलऱीर ऩरयवयात गडय राईनच्मा काभाचा प्रस्ताल तमाय 



अवनू त्मालय तातडीने काममलाशी कयण्माचशेी ननदेळ भशाऩौयाांनी ददरे. मामळलाम 
ऩरयवयात ऩोमरव चौकीच्मा भागीर फाजवू कचऱमाच े वाम्राज्म अवनू फाजूराच 
नागरयकाांकडून घाण ऩवयवलरी जात आशे. रगतच्मा गडय राईनच्मा लयीर स्रॅफ 
तुटल्माने ऩरयवयात दगुिंधी ऩवयत अवल्माची तक्राय यदशलाळाांनी मालेऱी 
केरी. ऩरयवयातीर कचऱमाची त्लरयत वपाई करून गडय राईनलयीर स्रॅफचीशी 
दरुूस्ती कयण्माच ेभशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी ननदेमळत केरे. 

  

गडय राईनच्मा चेंफयभधनू ऩाण्माच े कनेक्ळन रालणाऱमा कभमचाऱमारा मालेऱी 
भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी चाांगरेच पटकायरे ल वांफांधधत कभमचाऱमालय 
कायलाईचशेी ननदेळ त्माांनी ददरे. नांदनलन मेथीर शवनफाग ऩोमरव चौकीऩढुीर 
भागामलय नेशभीच लाशनाांची लदमऱ अवल्मान ेमेथे वतत अऩघाताचा धोका अवतो. शा 
धोका टाऱण्मावाठी मा चौकाभध्मे लाशतकू मवग्नर रालण्माचशेी भशाऩौय नांदा 
जजचकाय माांनी ननदेमळत केरे. 

  

लाठोडा मेथीर दशनघाटाऩढेु अवरेल्मा अनतक्रभणाभऱेु नागरयकाांना अनेक 
अडचणीांचा वाभना कयाला रागतो. शे अनतक्रभण शटवलण्मावाठी तातडीन ेकाममलाशी 
करून अनतक्रभण धायकाांलय कामभ जप्तीची कायलाई कयणे तवेच लाठोडा नाल्मात 
ननभामण शोणाऱमा दरदरीऩावनू वटुका मभऱाली मावाठी नाल्माच्मा तऱारा फ्रोरयांग 
कयण्माचशेी भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी ननदेमळत केरे. 

‘भशाऩौय आऩल्मा दायी’ उऩक्रभाांतगमत फधुलायी (ता. १३) भशाऩौय नांदा जजचकाय 
नेशरूनगय झोन अांतगमत प्रबाग २८ ल ३० चा दौया करून नागरयकाांच्मा वभस्मा 
जाणून घेतीर. 

 


