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जनतेच्या स्िप्नातीऱ शहर
ननमाकण करण्यासाठी सिाांनी
कायक करा!
महाऩौर संदीऩ जोशी यांनी साधऱा नगरसेिकांशी संिाद :
समस्या ि तक्रार ननराकरणासंदभाकत ऱक्ष्मीनगर ि
धरमऩेठ झोनमध्ये बैठक
नागऩरू , ता. २६ : नागरयकाांना वलवलध ववु लधा उऩरब्ध करुन दे णे शी

भशानगयऩालरकेची जफाफदायी आशे . स्लच्छता, ऩाणी, लीज, अततक्रभण
भुक्तता अळा नागरयकाांच्मा वभस्मा आशे त. मा वभस्माांलय भात

कयण्मावाठी नागरयकाांचे वशकामय आलश्मक आशे . तमाांच्मा वच
ू ना आणण
वांकल्ऩना लभऱवलण्मावाठी वलवलध उऩक्रभ याफवलण्मात मेत आशे त.

ळशयाच्मा वलकावात नागरयकाांचा प्रतमष वशबाग कयणे शा आऩरा उद्देळ
आशे . मावाठी आऩण रोकप्रतततनधी म्शणून नागरयकाांच्मा तक्रायी

वोडवलण्मावश तमाांच्मा वच
ू ना आणण वांकल्ऩनाांचा कवा उऩमोग कयता
मेईर मावाठी प्रमतन कयाले. आऩरे नागऩयू ळशय शे प्रतमेक

नागऩूयकयाच्मा स्लप्नातीर ळशय म्शणून ऩुढे मामरा शले, मादृष्टीने

प्रतमेकाने कामय कया, अवे प्रततऩादन भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी केरे.
भनऩा षेत्रातीर झोन तनशाम वभस्मा आणण तमाचे तनयाकयणावांदबायत
भांगऱलायी (ता.२६) भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी रक्ष्भीनगय ल धयभऩेठ
झोनभध्मे आढाला फैठक घेतरी. मालेऱी तमाांनी नगयवेलकाांळी वांलाद
वाधरा. माप्रवांगी रक्ष्भीनगय झोन वबाऩती प्रकाळ बोमय, भाजी भशाऩौय
नांदा जजचकाय, नगयवेवलका वोनारी कडू, ऩल्रली ळाभकुऱे , लतनता दाांडक
े य,
उज्जज्जलरा फनकय, नगयवेलक रखन मेयलाय तवेच धयभऩेठ झोनभधीर
फैठकीत झोन वबाऩती अभय फागडे, नगयवेलक वलयश्री वांजम फांगारे,
तनळाांत गाांधी, प्रभोद कौयती, कभरेळ चौधयी, ककळोय जजचकाय, वुनीर
हशयणलाय, नगयवेवलका लऴाय ठाकये , रूऩा याम, प्रगती ऩाटीर, रूततका

भवयाभ, उज्जज्जलरा ळभाय, लळल्ऩा धोटे , दळयनी धलड आदी उऩजस्थत शोते.
अनतक्रमणासंदभाकत दयाशंकर नतिारी यांच्या अध्यऺतेत सलमती गठीत
झोनभधीर कचया आणण अततक्रभणाच्मा वभस्मेफाफत प्रबागतनशाम
आढाला मालेऱी भशाऩौयाांनी घेतरा. ळशयातीर अततक्रभणाच्मा
वभस्माांफाफत काम उऩाममोजना कयता मेतीर, माफाफत नगयवेलकाांळी
चचाय करून तमाांच्मा वूचनाशी मालेऱी भशाऩौयाांनी भागवलल्मा.

अततक्रभणाच्मा वभस्मेने वांऩूणय ळशयातीर नागरयक त्रस्त आशे त.

अततक्रभण शटवलण्माफाफत भनऩातपे ज्जमेष्ठ नगयवेलक दमाळांकय ततलायी
माांच्मा अध्मषतेत वलभती गठीत कयण्मात मेणाय अवल्माचे भशाऩौय

वांदीऩ जोळी माांनी मालेऱी वाांगगतरे. मालळलाम अततक्रभणाफाफत रलकयच
वलळेऴ वबाशी आमोजजत कयण्मात मेणाय अवल्माचे ते म्शणारे.
कच-माच्मा वांदबायतशी वांऩण
ू य ळशयात वभस्मा आशे त. कचया वांकरन ल
व्मलस्थाऩनावाठी भनऩा तपे ए.जी.इन्वव्शायमो ल फीव्शीजी मा दोन

एजन्ववी तनमुक्त कयण्मात आल्मा आशे त. झोन एक ते ऩाचवाठी तनमुक्त
ए.जी.इन्वव्शायमोच्मा काभाचाशी मालेऱी भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी आढाला
घेतरा. कच-माचे मोग्म वांकरन आणण व्मलस्थाऩनावांदबायत एजन्ववीने
आऩरा प्रॉन वलय नगयवेलकाांना वादय कयाला ल तलयीत कच-माच्मा वलय
वभस्मा भागी रालून ऩुढे कचया वांकरन आणण व्मलस्थाऩनाची प्रकक्रमा
वयु ऱीत कयाली, अवे तनदे ळशी मालेऱी भशाऩौयाांनी हदरे.

ओऱा ि सुका कचरा संकऱनासाठी स्ित:ऩासून सुरूिात करा
नव्मा एजन्ववीरा तनमुक्त केल्मानांतय आता आऩल्मा बवलष्माच्मा दृष्टीने
ओरा ल वुका कचया लगीकयण करून तमाचे मोग्म वांकरन आणण

व्मलस्थाऩन शोणे गयजेचे आशे . नागरयकाांभध्मे ओरा ल वक
ु ा कचया

स्लतांत्र वलरग कयण्माफाफत जनजागत
ृ ी कयताना रोकप्रतततनधी म्शणून
आऩणच ऩुढाकाय घेउन तमाची स्लत:ऩावून वुरुलात कयाली, अवे
आलाशनशी भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी नगयवेलकाांना केरे.

आऩरे ळशय स्लच्छ, वुांदय व्शाले माभध्मे नागरयकाांचा वशबाग अवाला
मावाठी नागरयकाांळी वलवलध भाध्मभातून वांलाद वाधरा जात आशे च

मालळलाम रलकयच चौक वौंदमीकयण स्ऩधाय घेउन ळशयाचे वौंदमय अगधक
लाढवलरे जाणाय आशे , अवेशी तमाांनी मालेऱी वाांगगतरे.

