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नागऩरू, ता. ६ : ळशयातीर नागरयकाांना बेडवालणा-मा भरुबतू ववुलधाांफाफतच्मा 
अडचणी वोडवलणे शे नागऩयू भशानगयऩालरकेच े कततव्म आशे. मावाठी भनऩाकडून 
वलवलध स्तयालरून प्रमत्नशी वरुू आशेत. नागरयकाांच्मा वभस्मा रषात घेउन त्मा 
तातडीने दयू कयण्मावाठी ‘भशाऩौय आऩल्मा दायी’ उऩक्रभ शाती घेतरा आशे. त्माभऱेु 
प्रबागात ववुलधाांवांदबातत एकशी काभ फाकी याशणाय नाशी. वलत काभे तातडीने 
वोडवलण्मावाठी भनऩा तत्ऩय आशे. नागरयकाांच्मा ऩढुाकायानेच कोणत्माशी प्रबागातीर 
वभस्मा वटुण्माव भदत शोत.े त्माभऱेु आऩल्मा वभस्माांफाफत जागरुक याशा, प्रत्मेक 
वभस्मा वोडवलण्मावाठी भनऩा वदैल तत्ऩय आशे, अवा वलश्लाव भशाऩौय नांदा 
जजचकाय माांनी व्मक्त केरा. 



  

‘भशाऩौय आऩल्मा दायी’ उऩक्रभाांतगतत भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी फधुलायी (ता. 
६) रक्ष्भीनगय झोनभधीर प्रबाग ३६ ल ३७ चा दौया करून मेथीर नागरयकाांच्मा 
वभस्माांफाफत वांलाद वाधरा. मालेऱी रक्ष्भीनगय झोन वबाऩती प्रकाळ बोमय, लळषण 
वलभती वबाऩती ददरीऩ ददले, अजननळभन ल वलद्मतु वलळऴे वलभती वबाऩती 
रशुकुभाय फेशत,े क्रीडा वलभती उऩवबाऩती प्रभोद तबाने, नगयवेवलका लभनाश्री 
तेरगोटे, ऩल्रली श्माभकुऱे, वशामक आमकु्त लभलरांद भेश्राभ माांच्मावश ओवीडब्लल्मचू े
कभतचायी ल वांफांधधत वलबागाांच ेअधधकायी प्राभखु्माने उऩजस्थत शोत.े  
  

रक्ष्भीनगय झोनभधीर प्रबाग ३६ ल ३७ अांतगतत द्रोणाचामत नगय, फांडू वोनी रेआउट, 

त्रिभतुी नगय, आझाद दशांद नगय, वप्रमदळतनी कॉरनी, रोकवेला नगय, गालांड े नगय 
आदी दठकाणी बेट देउन भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी नागरयकाांच्मा वलवलध वभस्मा 
जाणून घेतल्मा. 
  

द्रोणाचामत नगय मेथे नाल्माच्मा फाजूरा अवरेल्मा भटन भाकेटभऱेु यस्त्मालय नेशभी 
गदी अवते. नाल्मारगत शी दकुाने थाटल्माने नाल्माची लबांतशी ऩडरी आशे. लळलाम 
फाजुराच अवरेल्मा लाईन ळॉऩभऱेु नाल्माच्मा फाजूराच अनेक रोक दारू वऩतात 
त्माभऱेु ऩरयवयात ददलव-याि अवाभाजजक तत्लाांचा लालय अवतो. नाल्माच्मा फाजूरा 
अततक्रभण करून थाटण्मात आरेल्मा भटन भाकेटभऱेु वलवलध प्रकाये िाव वशन 
कयाला रागत अवल्माची तक्राय नागरयकाांकडून कयण्मात आरी. नागरयकाांच्मा 
वभस्माांलय भागत काढण्मावाठी रलकयच भशाऩौय कषात भटन भाकेट 
व्मालवातमकाांची फठैक फोरावलण्माच े तनदेळ मालेऱी भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी 
ददरे. 
  

फांडू वोनी रेआउट ऩरयवयात आमटीऩाकत  भागातरगत ट्रांक राईनच्मा काभावाठी खड्ड े
खणण्मात आरे आशेत. भाि मा खड्ड्माांच्मा वबोलतार कोणत्माशी प्रकायच े
फॅरयकेडव ् रालण्मात आरे नाशी. अनेक भदशनमाांऩावनू काभ फांदालस्थेत अवल्माने 
ऩरयवयात नेशभी दघुतटनेचा धोका अवल्माची तक्राय मालेऱी नागरयकाांनी केरी. 



तातडीन े काभ करून नागरयकाांना ददरावा लभऱाला मावाठी वांफांधधत काभाच े
कां िाटदाय ल अलबमांता दोघाांचीशी भशाऩौय कषात फठैक फोरावलण्माचशेी भशाऩौय नांदा 
जजचकाय माांनी तनदेलळत केरे. 
  

त्रिभतुी नगय मेथीर ज्मेष्ठ नागरयक वलयांगऱुा कें द्रारा मालेऱी भशाऩौय नांदा जजचकाय 
माांनी बेट ददरी. वलयांगऱुा कें द्राभध्मे भदशराांवाठी प्रवाधनगशृ तमाय कयण्माची 
भागणी मालेऱी कयण्मात आरी. पुरोया पाउां डळेनतपे ळशयात वलवलध बागात 
प्रवाधनगशृ तमाय कयण्मात मेणाय आशेत. त्मा अांतगतत त्रिभतुी नगय मेथीर ज्मेष्ठ 
नागरयक वलयांगऱुा कें द्राभध्मेशी प्रवाधगशृ तमाय कयण्माच े तनदेळ भशाऩौय नांदा 
जजचकाय माांनी ददरे. आझाद दशांद नगय ऩरयवयातीर नाल्माच्मा लबतीांलय अततक्रभण 
करून नागरयकाांनी घयाच ेफाांधकाभ केरे ल घयातीर वाांडऩाणी मा नाल्मात वोडण्मात 
मेते. त्माभऱेु ऩरयवयात दगुधंी ऩवयते. नाल्मालय अततक्रण करून नाल्मात वाांडऩाणी 
वोडणा-मा वलत नागरयकाांना अततक्रभण शटलनू वाांडऩाण्माच े नाल्मात लऱवलरेरे 
ऩाईऩ शटवलण्माफाफत नोटीव फजावलण्माच े तनदेळ मालेऱी भशाऩौय नांदा जजचकाय 
माांनी ददरे. ऩरयवयातच नाल्माची लबांत तुटरी अवनू नाल्मात अस्लच्छता अवल्माची 
तक्राय ऩरयवयातीर नागरयकाांच्मा लतीने कयण्मात आरी. मावांदबातत नगयवेलकाांवोफत 
फठैक फोरालनू माफाफत कामतलाशी कयण्माचशेी भशाऩौयाांनी तनदेलळत केरे. मालळलाम 
नाल्मारगत कचया पेक-माांलय दांडात्भक कायलाई कयणे तवेच ऩरयवयात कचया 
टाकणा-माांलय दांडात्भक कायलाईच ेपरक रालण्माचशेी त्माांनी तनदेळ ददरे. नाल्मालय 
अवरेरे छोटे ऩरू तुटरे अवनू नलीन भोठे ऩरू फाांधण्माफाफत प्रस्ताल तमाय 
कयण्माचशेी भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी तनदेलळत केरे. 
  

वप्रमळतनी कॉरनी ऩरयवयात नागरयकाांना शोणा-मा गडय राईनच्मा िावाभऱेु मेथे 
नलीन राईन टाकण्मात आरी. मा राईनरा नागरयकाांनी आऩाऩल्मा घयातीर जोडणी 
कयण्माच ेआलाशन मालेऱी भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी केरे. रोकवेला नगय मेथे 
वलद्मतु ददव्माांची व्मलस्था नवल्माने ऩरयवयात चोयी शोत अवल्माची तक्राय 
नागरयकाांनी केरी. मा दठकाणी तात्काऱ वलद्मतु खाांफ रालनू वलद्मतु ददले 
रालण्माच े तनदेळ भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी ददरे. जलऱीर भखु्म भागातरगत 



ऩथददले रालरे आशेत. भाि झाड्माांच्मा पाांद्माांनी शे ऩथददले झाकरे गेरे आशेत. 
ऩथददव्मारा वलऱखा ददरेल्मा पाांद्मा त्लयीत शटवलण्माचशेी भशाऩौय नांदा जजचकाय 
माांनी तनदेलळत केरे. 
  

गालांड ेनगय मेथे वरुू अवरेरे यस्त्माच ेकाभ अततळम वांथ गतीने शोत अवल्माने 
नागरयकाांना नाशक िाव वशन कयाला रागतो. मेत्मा वोभलायऩमतं तातडीने मा 
भागातच ेकाभ वरुू करून ते रलकयात रलकय ऩणूत कया, अवे तनदेळ भशाऩौय नांदा 
जजचकाय माांनी मालऱेी ददरे. माच यस्त्माच्मा फाजूरा अनेक लऴांऩावनू फांदालस्थेतीर 
लाशने ठेलण्मात आरी आशेत. शी लाशने शटवलण्माफाफतशी तात्काऱ कामतलाशी 
कयण्माच ेभशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी तनदेलळत केरे. 
 


