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महापौर नंदा जजचकार यांचे ननदे श : गोकुळपेठ
बाजाराचा केिा आकजममक दौरा

नागपूर,ता. ६ : गोकुळपेठ बाजार पररसरात तेथील दक
ु ानदाराांनी दक
ु ानाांसमोर

टाकलेला कचरा पाहून महापौर नांदा जजचकार याांनी नाराजी व्यक्त केली.
स्वत: ननमााण केलेला कचरा दक
ु ानासमोर अथवा बाजारात टाकणाऱ्या

दक
ु ानदाराांना तात्काळ नोटीस बजावण्याचे ननदे श त्याांनी अधिकाऱ्याांना ददले.
यापुढे पुन्हा असे आढळल्यास कारवाई करण्याचेही आदे श ददले.

महापौर नांदा जजचकार याांनी शननवारी (ता. ६) िरमपेठ झोनअांतगात
येणाऱ्या गोकुळपेठ बाजाराचा आकजस्मक दौरा केला. यावेळी त्याांना

बाजारात कचरा मोठ्या प्रमाणावर आढळून आला. पावसाचे ददवस

असल्याने कचऱ्यातून दग
ं ी येत होती. हे दृश्य पाहून त्याांनी नाराजी व्यक्त
ु ि
केली आता बाजार स्वच्छतेसाठी ववशेष मोहीम हाती घेण्याचे ननदे श ददले.
सदर दौऱ्यात महापौर नांदा जजचकार याांच्यासह अनतररक्त आयुक्त राम
जोशी, नगरसेववका रूपा रॉय, नगरसेवक सांजय बांगाले, सुनील दहरणवार,

आरोग्य अधिकारी (दवाखाने) डॉ. सरीता कामदार, आरोग्य अधिकारी
(स्वच्छता) डॉ. सन
ु ील काांबळे , िरमपेठ झोनचे सहायक आयक्
ु त प्रकाश
वऱ्हाडे, झोनल अधिकारी डी.पी. टें भेकर उपजस्थत होते.

महापौर नांदा जजचकार दप
ु ारी ४.३० वाजता गोकुळपेठ बाजारात पोहोचल्या.
अनेक दक
ु ानाांसमोर त्याांना दक
ु ानाचा कचरा पडलेला आढळला. त्या

दक
ु ानदाराांना त्याांनी तांबी दे त यापुढे दक
ु ानासमोर कचरा आढल्यास
ननयमाप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा ददला. दक
ु ानातील कचरा

टाकण्यासाठी प्रत्येक दक
ु ानदाराने दक
ु ानासमोर कचरापेटी ठे वावी, असे

साांगत ज्या दठकाणी आपण व्यवसाय करतो त्या दठकाणी स्वच्छता ठे वावी,
असे आवाहन केले.
यावेळी बाजारातील मटन माकेट, मच्छी माकेटचीही त्याांनी पाहणी केली.
तेथील दग
ं ीमळ
ु े ही त्याांनी नाराजी व्यक्त करीत अधिकाऱ्याांना बजावले.
ु ि
बाजारातील काही जागाांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कचरा साचलेला आढळला.
तो कचरा तातडीने उचलण्याचे ननदे शही त्याांनी ददले.
गोकुळपेठ बाजारात काही गाळे मटन ववक्रेत्याांसाठी बाांिण्यात आले आहे त.
मात्र, गाळे असतानाही गाळ्याबाहे र ते अनतक्रमण करून बसतात. यासांदभाात

बाजार ववभागाने अहवाल सादर करण्याचे ननदे श ददले. गाळे उपयोगात

नसतील तर त्यासांदभाात तातडीने ननणाय घेण्याचे ननदे शही त्याांनी ददले.
बाजारात मनपाची एक जीणा इमारत आहे . नतचाही सध्या काही उपयोग
नाही. सदर इमारत पाडण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचेही ननदे श त्याांनी
यावेळी ददले. पावसाळ्याच्या ददवसाांत डेंग्यू, कॉलरा, स्वाईन फ्लल्यू सारख्या

साथीच्या रोगाचे प्रमाण वाढू शकते. अशा काळात आरोग्य यांत्रणा तत्पर
ठे वण्याचे ननदे श आरोग्य अधिकारी डॉ. सरीता कामदार याांनी महापौराांनी
ददले.
प्रत्येक झोनमध्ये करणार आकजममक दौरा
महापौर नांदा जजचकार ह्या पढ
ु ील काही ददवसाांत प्रत्येक झोनमध्ये

असलेल्या बाजाराांचा आकजस्मक दौरा करणार आहे त. बाजारातील स्वच्छता,
प्लाजस्टकचा वापर आदीांसोबतच पावसाळ्याच्या दृष्टीने प्रत्येक झोनमध्ये
आपत्ती ननवारण आणण अन्य तयारीसांदभाात आढावाही त्या घेतील.

