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अततक्रमण, ऩाकींगबाबत नागररकांनी मांडल्या समस्या
'िाॅक अॅंड टाॅक विथ मेयर' : मेजर सरु ें द्रदे ि ऩाकक धंतोऱी येथे महाऩौरांनी
ऐकल्या समस्या

नागऩयू , ता. 24: यस्त्मालय अततक्रभण, अततक्रभणाभऱ
ु े अरूंद यस्त्माूंलय शोणाया लाशतक
ु ीचा खोऱूं फा,

ऩाकींगची वभस्तमा, भोकाट कुत्रमाूंभऱ
ु े नागरयकाूंभध्मे अवरेरी दशऴत, ्मातच पुटऩाथलयीर दक
ु ाने, काशी
ठिकाणी तट
ु रेरे पुटऩाथ अळा स्स्तथतीत ऩामी चारणा-माूंनी चाराले तयी कुिून, अवा वूंतप्त प्रश्न

नागरयकाूंनी भाूंडरा. यवललायी ता.24 धूंतोरी मेथीर भेजय वयु ें द्रदे ल ऩाकक मेथे ‘लाॅक अॅंड टाॅक वलथ

भेमय’भध्मे भशाऩौय वूंदीऩ जोळी माूंनी नागरयकाूंळी वूंलाद वाधरा. मालेऱी नागरयकाूंनी आऩल्मा वभस्तमा
भाूंडल्मा. माप्रवूंगी भशाऩौय वूंदीऩ जोळी माूंच्मावश नगयवेलक रखन मेयलाय, नायामण अग्रलार, भाजी
नगयवेलक फफरू दे लतऱे , याजेंद्र भड
ुूं रे आदी उऩस्स्तथत शोते.
ऩरयवयातीर यठशलावी, भाजी नगयवेलक फफरू दे लरऱे माूंनी भोकाट कुत्रमाूंची वभस्तमा मालेऱी भाूंडरी.

यस्त्मालयीर भोकाट कुत्रमाूंभऱ
ु े नागरयकाूंना भोिा त्राव वशन कयाला रागतो. वकाऱी उद्मानात फपयामरा
मेणा-मा नागरयकाूंलय कुत्री बक
ुूं णे ल शल्रा कयीत अवल्माने ऩरयवयातीर नागरयक नेशभीच दशळतीत

याशतात. माशळलाम कूंत्राटदायाूंकडून लस्ततीभध्मे कयण्मात मेणा-मा काभाूंभध्मे ठदयूं गाई केरी जाते तवेच
फाूंधकाभाचे वाठश्मशी अनेक ठदलव यस्त्मालयच ऩडून अवते, माफाफत ्माूंनी वभस्तमा भाूंडरी.

कनकर दाते माूंनी पुटऩाथ, भख्
ु म भागाकलय ऩाकींगभऱ
ु े यस्त्मालय लाशतक
ु ीरा ल ऩामी चारणा-माूंना त्राव
वूंफध
ूं ी वभस्तमा भाूंडरी. धूंतोरीभधीर दक
ु ानाूंभधून तनघणा-मा कच-माचे मोग्म व्मलस्तथाऩन कयण्माची
वच
ू ना अड. वन
ु ीर ऩायधीकय माूंनी भाूंडरी.

धूंतोरी ऩरयवयातीर शाॅटे र शयदे लच्मा भागीर फाजुरा अवरेल्मा पुर भाकेटभऱ
ु े ऩरयवयातीर यठशलावी

नागरयकाूंना अनेक वभस्तमाूंचा वाभना कयाला रागतो. वामूंकाऱी पुर भाकेट फूंद झाल्मानूंतय ऩरयवयात
वडक्मा पुराूंची दग
ं ी ऩवयते. तवेच जलऱीरच शबडे कन्मा ळाऱे च्मा शबूंतीजलऱ रोक रघली कयीत
ु ध
अवल्माने ्माभऱ
ु े शी ऩरयवयातीर नागरयकाूंना घाण लाव वशन कयाला रागतो मा वभस्तमेफाफत श्री.
लैयागडे माूंनी अलगत केरे.

वामकर स्तटॅं ड लाल्माूंकडून शोणायी दादागीयी, अजनी ये ल्ले स्तटे ळन ते धूंतोरी ऩोशरव स्तटे ळन भागाकलय

लाशतक
ु ीची वभस्तमा अवल्माचे अतर
ु घालये माूंनी वाूंगगतरे. धूंतोरी मेथीर आॅर इूंडडमा रयऩोटक य जलऱ
आऩरी फवचे ळशय फव स्तथानक उबायल्माव मा भागाकलयीर लाशतक
ु ीचा प्रश्न काशी अूंळी वट
ु े र अळी
वूंकल्ऩना श्री. चक्रदे ल माूंनी भाूंडरी.

धूंतोरी मेथीर भेजय वयु ें द्रदे ल ऩाककभध्मे ग्रीन स्जभ आशे . भात्र मेथेॅे मेणा-मा नागरयकाूंची वूंख्मा रषात
घेता भठशरा ल ऩर
ु ऴाूंवािी लेगलेगऱे ग्रीन स्जभ अवाले, अळी भागणी श्री.नाईक माूंनी केरे.

मालेऱी ऩरयवयातीर ऩी.के. िाकुय, भनोॅेज जोळी, ठदऩक भोशता, जमभारा काळीकय, शे भा भाऱी माूंच्मावश
अनेक नागरयकाूंनी वभस्तमा भाूंडल्मा. यशाटे काॅरनी चैकातीर डस््ऩूंग माडकभऱ
ं ी, धूंतोरी
ु े ऩवयणायी दग
ु ध
मेथीर प्रकाळ फकयाणा जलऱ ड्रेनेजची वभस्तमा, धूंतोरी ऩाककचे वौंदमीकयण, ऩाककभध्मे प्रवाधनगश
ृ ाची
व्मलस्तथा कयणे आदी वभस्तमाूंच्मा ऩत
ू ीची भागणी मालेऱी कयण्मात आरी.
नागररकांनी शहर स्िच्छ ि सद
ुं र ठे िण्यात सहकायक करािे : महाऩौर
नागरयकाूंच्मा वलवलध वभस्तमा आणण भागण्माूंना उ्तय दे ताना भशाऩौय वूंदीऩ जोळी ्शणारे, आऩल्मा

ववु लधेच्मा दृष्टीने कयण्मात मेणा-मा तक्रायी आणण वलकाव शी तनयूं तय प्रफक्रमा आशे . ऩरयवयातीर ऩाकींग,

लाशतक
ू माफाफतीत शळस्तत रालण्मावािी माऩल
ु ीच धूंतोरी नागरयक भूंडऱाच्मा लतीने प्रम्न कयण्मात आरे
आशे त. ऩूंचळीर चैक ते धूंतोरी ऩोशरव स्तटे ळन आणण नीरगगन ते रोकभत चैक भागाकलय एकभागी

लाशतक
ू व्शाली मावािी माऩल
ू ीच नोटीफपकेळन ठदरे शोते भात्र ते कामदे ळीय प्रफक्रमेभऱ
ु े शाउ ळकरे नाशी. मा
भागाकलय एकभागी लाशतक
ू रागू कयण्मात आल्माव मा ऩरयवयातीर फशुताूंळी लाशतक
ू वभस्तमा वट
ु े र,
मावािी प्रम्नयत आशे . भात्र मावोफतच नागरयकाूंनी आऩरीशी जफाफदायी वभजन
ू घ्माली. आऩरे ळशय
स्तलच्छ आणण वद
ुूं य याशाले मावािी प्र्मेकाने ऩढ
ु ाकाय घेण्माची गयज आशे . प्र्मेकाने आऩल्मा घयातन
ू

तनघणाया कचया ओरा आणण वक
ु ा अवा लगीकृत करनच द्माला, अवे आलाशनशी मालेऱी भशाऩौय वूंदीऩ
जोळी माूंनी केरे.

ळशयातीर डुकयाूंफाफत जी वूंकल्ऩना याफवलण्मात आरी तळीच काशी वूंकल्ऩना न्मामारमाच्मा तनणकमाचे

उल्रूंघन न कयता याफवलता आरी तय कऱला, अवे आलाशन कयताना भशाऩौयाूंनी वाूंगगतरे की, भोकाट
कुत्रमाूंफाफत ळशयातीर खावगी डाॅक्टवकची फैिक फोरावलण्मात आरी आशे . आऩरे ळशय शी आऩरी

जफाफदायी आशे . ्मादृष्टीने वलांनी आऩल्मा ळशयाच्मा वूंयषण, वूंलधकन ल स्तलच्छतेच्मा दृष्टीने कतकव्माने
कामक कयणे गयजेचे आशे, अवे भशाऩौय वूंदीऩ जोळी ्शणारे.
अततक्रभण वूंदबाकत नगयवेलक आणण भनऩातीर लयीष्ि अगधका-माूंची वशभती रलकयच गिीत कयण्मात
मेणाय आशे , अवेशी ्माूंनी मालेऱी वाूंगगतरे.

