
नागपूर महानगरपालिका, नागपूर 

(जनसंपकक  विभाग) 

प्रलसद्धी पत्रक                                            ता. ८ जिुै २०१९ 

नािे सफाई धोरण ठरिून 
अहिाि सादर करा! 

महापौर नंदा जजचकार यांचे ननदेश : नािे 
सफाई आढािा बठैक 

नागपरू, ता. ८ : अतिवषृ्टी क िं वा मसुळधार पावसादरम्यान शहरािील ववववध 
वस्तयािंमध्ये आणि सखल भागाि पािी साचण्याच ेअन े  ारिे आहेि. नाले सफाई 
वेळोवळेी झाली अथवा नालयािंमध्ये  चरा, हॉटेलसच े शशळे अन्न, घरािील खर टिं 
यासह अन्य  चरा साच ूनये यासाठी यिंत्रिेने नाले सफाईच ेधोरि ठरवावे. तयाचा 
अहवाल िािडीने सादर  रावा, असे तनदेश महापौर निंदा जिच ार यािंनी ददले. 
  

महाराष्रािील सवव महानगरपाशल ािंनी नाले सफाई धोरि ठरववण्याच ेतनदेश मखु्यमिंत्री 
देवेंद्र फडिवीस यािंनी ववधानसभेमध्ये ददले. तया अिंिगवि सोमवारी (िा.८) शहरािील 
नाले सफाई व पावसाळी नाली सफाई आढावा व धोरि ठरववण्या रीिा महापौर निंदा 
जिच ार यािंच्या अध्यक्षिेि बठै  घेण्याि आली. 



मनपा मखु्यालयािील डॉ. पिंिाबराव देशमखु स्मिृी स्थायी सशमिी सभागहृामध्ये 
आयोजिि बठै ीि आरोग्य सशमिी सभापिी वीरेंद्र  ु रेिा, दबुवल घट  सशमिी 
सभापिी हरीश दद ोंडवार, ज्येष्ठ नगरसेव  दयाशिं र तिवारी, आरोग्य सशमिी 
उपसभापिी नागेश सहारे,  र आ ारिी व  र सिं लन सशमिी उपसभापिी सनुील 
अग्रवाल, धिंिोली झोन सभापिी लिा  ाडगाये, सिरिंिीपरुा झोन सभापिी अशभरूची 
रािगगरे, हनमुान नगर झोन सभापिी माधरुी ठा रे, नेहरूनगर झोन सभापिी सशमिा 
च ोले, मिंगळवारी झोन सभापिी गागी चोपरा, ल डगिंि झोन सभापिी राि ुमार 
साहु, नगरसेव  तनशािंि गािंधी, अतिररक्ि आयकु्ि रवीिंद्र ठा रे, अतिररक्ि आयकु्ि 
राम िोशी, सहाय  आयकु्ि सववश्री सभुाष ियदेव, प्र ाश वराड,े अशो  पाटील, हरीश 
राउि, गिेश राठोड, रािू शभवगड,े सहाय  आयकु्ि जस्मिा  ाळे यािंच्यासह सवव झोनच े
झोनल अगध ारी उपजस्थि होिे. 
  

यावेळी महापौर निंदा जिच ार यािंनी दहाही झोनमधील पावसाळ्याि होिारा त्रास, 

नालयािंची समस्या व तयावर  रण्याि आलेलया उपाययोिनािंचा आढावा घेिला. यावळेी 
सवव झोनच्या सहाय  आयकु्ि व झोनल अगध ा-यािंनी मागील वषी ज्या वस्तयािंमध्ये 
पावसाच े पािी साचले होिे, तया सिंपिूव दठ ािी उपाययोिना  रण्याि आलयाची 
मादहिी ददली. 
  

शहरािील ववववध भागािील द ुानदार व मिंगल  ायावलयािून दररोि मोठ्या प्रमािाि 
 चरा तनघिो. हा  चरा सिंबिंगधि माल ािं डून अनगध ृिररतया  ुठेही टा ला िािो. 
तयामळेु पररसराि दगुधंी पसरि.े या  च-याची योग्य ववलहेवाट लावली िावी यासाठी 
शहरािून  चरा सिं लीि  रिा-या  न डचे हा  चरा देण्याि यावा, यासाठी सिंबिंगधि 
माल ािंना पत्र देण्याच े तनदेश तयािंनी यावेळी ददले. झोनमधील स्वच्छिा व 
अतिक्रमिाच ेप्रश्न सोडववण्यासाठी प्रतये  झोनला ए  पो लेन व दटप्पर देण्याि 
येि आहे. मिंगळवार(िा.८)पासनू पो लेन व दटप्पर झोनमध्ये दाखल होिार असलयाची 
मादहिी तयािंनी यावेळी ददली.   

  



मनपाच्या उपद्रव प्रतिबिंध  पथ ाद्वारे सववत्र  ारवाई सरुू आहे व दिंडही वसलू 
 रण्याि येि आहे. मात्र  ेवळ नागरर ािं डून दिंड वसलू  रिे हाच पथ ाचा उदे्दश 
नसनू लो ािंमध्ये िनिागिृी व्हावी या भशूम ेिून  ायव  रा. याशशवाय उपद्रव 
प्रतिबिंध  पथ ामधील ररक्ि पदे लव राि लव र भरण्याि यावेि, असेही महापौर 
निंदा जिच ार यािंनी तनदेशशि  ेले. 
खामला येथील सिंचयनी  ॉम्प्लेक्सच्या इमारिीच्या िळभागाि साचिा-या पाण्यामळेु 
पररसरािील नागरर ािंना खुप त्रास सहन  रावा लागिो. या इमारिीमळेु नागरर ािंच्या 
आरोग्याचाही प्रश्न तनमावि झाला आहे. सदर प्र रि न्यायालयीन असनू आवश्य  
तया उपाययोिना  रण्यासिंदभावि उच्च न्यायालयाि इमारि माल ा डून शपथपत्र 
दाखल  रण्याि आलयाची मादहिी यावेळी अगध ा-यािं डून देण्याि आली. 
पावसाळ्याि अतिवषृ्टीमळेु नरेंद्रनगर पलुाखाली पािी साचि असिो. या पाण्यामध्ये 
अने  वाहने फसिाि. ही जस्थिी टाळण्यासाठी िास्ि पाउस झालयास सदर मागव बिंद 
ठेवण्याच ेतनदेश महापौर निंदा जिच ार यािंनी ददले. 
प्रतये  झोनमध्ये तनमावि  रण्याि येिा-या रान्सफर स्टेशनसाठी पाच झोनमध्ये 
िागा तनश्चीि  रण्याि आली आहे. उववररि झोनमधील िागा लव राि लव र 
तनश्चीि  रून आवश्य  िी  ायववाही तवरीि पिूव  रिे, शहरािील चेंम्बरची तनयमीि 
सफाई  रिे याबाबिही तनदेश महापौरािंनी ददले. पावसाळ्याि नालयामध्ये साचिा-या 
पाण्यामळेु तनमावि होिारा धो ा आधीच लक्षाि होउन नागरर ािंना सावध  रिा यावे 
व मनपालाही आवश्य  िी  ायववाही  रिा यावी यासाठी ‘फ्लड लेव्हल मा ींग’ 
 रण्याि याव ेव यासाठी आवश्य   ायववाही पिूव  रण्याच ेतनदेश आरोग्य सशमिी 
सभापिी वीरेंद्र  ु रेिा यािंनी ददले. याशशवाय नेहरूनगर झोनमध्ये अवधैररतया 
नालयावर बािंध ाम  रण्याि आल े आहे. या बािंध ामासिंदभावि तवरीि  ारवाई 
 रण्याच ेतनदेशही तयािंनी ददले. 
  

नालयािंची तनयमीि स्वच्छिा व्हावी व यामध्ये  चरा टा ण्यापासनू प्रतिबिंध लावण्याि 
यावा यासाठी नालयावर आवश्य  िेव्हा उघडिा व बिंद  रिा येिारे लोखिंडी आवरि 
लाविे िसेच शहरािील पाण्याच्या लाईन, शसवर लाईन, रिं  लाईन यािंची सहििेन े



मादहिी व्हावी व नागरर ािंच्या सवुवधेच े  ाम अडथळ्याववना  रिा यावे, यासाठी 
झोनल अगध ारी, अशभयिंिा, स्वच्छिा तनरीक्ष  यािंच्याशी समन्वय साधनू सवव 
नगरसेव ािंनी प्लेन टेबल सवे  रावे, अशी सिं लपना यावळेी ज्येष्ठ नगरसेव  
दयाशिं र तिवारी यािंनी मािंडली. 
 


