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अततक्रमण आणण कचऱ्यासंदभाकत
विशेष सभा घेणार
महाऩौर संदीऩ जोशी यांची माहहती : समस्या ि तक्रार

तनराकरणासंदभाकत हनुमाननगर ि नेहरूनगर झोनमध्ये नगर
सेिकांशी साधऱा संिाद

नागऩूर, ता. २७ : ळशयात अततक्रभण आणण कचऱ्माच्मा वभस्मेभुऱे

नागरयक त्रस्त आशे त. यस्ते, पुटऩाथ, भैदाने अततक्रभणाच्मा वलऱख्मात
अवल्माने नागरयकाांना अनेक फाफतीत त्राव वशन कयाला रागत आशे .
कचऱ्माच्मा वांदबाात भनऩातपे दोन नलीन एजन्वी तनमक्
ु त कयण्मात
आल्मा. भात्र अजूनशी वगऱीकडून कचऱ्माच्मा तक्रायी मेतच आशे त.
त्माभुऱे माफाफत प्रळावनाकडून ताफडतोफ आलश्मक ती कामालाशी
कयण्मात माली. अततक्रभण आणण कचया मा दोन्शी भशत्त्लाच्मा

वलऴमाच्मा अनुऴांगाने मेत्मा डडवेंफयच्मा ऩहशल्मा आठलड्मात वलळेऴ वबा

आमोजजत कयण्मात मेईर, अळी भाहशती भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी हदरी.

भनऩा षेत्रातीर झोनतनशाम वभस्मा आणण त्माचे
तनयाकयणावांदबाात फध
ु लायी (ता.२७) भशाऩौय वांदीऩ जोळी

माांनी शनुभाननगय ल नेशरूनगय झोनभध्मे आढाला फैठक घेतरी. मालेऱी

त्माांनी नगयवेलकाांळी वांलाद वाधरा. माप्रवांगी उऩभशाऩौय भतनऴा कोठे ,
शनभ
ु ाननगय झोन वबाऩती भाधयु ी ठाकये , स्थाऩत्म वमभती वबाऩती अबम
गोटे कय, भाजी उऩभशाऩौय वतीळ शोरे, नगयवेलक वलाश्री याजेंद्र वोनकुवये ,

नागेळ भानकय, हदऩक चौधयी, बगलान भें ढे, नगयवेवलका स्लाती आखतकय,
वलद्मा भडाली, ळीतर काभडे, रूऩारी ठाकुय, भांगरा खेकये , उऴा ऩॅरेट,

कल्ऩना कांु बरकय, रीरा शाथीफेड तवेच नेशरूननगय झोनभधीर फैठकीत
वलयोधी ऩषनेता तानाजी लनले, झोन वबाऩती वमभता चकोरे, जरप्रदाम
वमभती वबाऩती वलजम झरके, वलधी वमभती वबाऩती धभाऩार भेश्राभ,
नगयवेलक वलाश्री शयीळ हदकोंडलाय, नागेळ वशाये , नगयवेवलका हदव्मा धयु डे,
रयता भुऱे, भांगरा गलये , लांदना बुये आदी उऩजस्थत शोते.

अततक्रभणाच्मा वभस्मेफाफत कठोय ऩवलत्रा घेण्मात आरा आशे . लायां लाय
शोणाऱ्मा अततक्रभणाची वभस्मा कामभचीच वुटाली मावाठी प्रमत्न वुरू
आशे त. अततक्रभण शटवलण्माफाफत कामदे ळीय ल प्रळावकीम फाफीांचा

अभ्माव करून त्मानव
ु ाय कळी कायलाई कयता मेईर माकरयता ज्मेष्ठ

नगयवेलक दमाळांकय ततलायी माांच्मा अध्मषतेभध्मे वला वलयोधी ऩषाचे
गटनेते, तीन वशामक आमुक्त ल वलधी अधधकायी माांची वमभती गठीत
कयण्मात आरी आशे . शी वमभती वांऩूणा वलऴमाचा अशलार २०

डडवेंफयऩमंत वादय कयणाय अवून त्मानांतय १ जानेलायी ते ३१ भाचा
दयम्मान वांऩण
ू ा ळशयातून अततक्रभण शटवलण्माफाफत धडक भोहशभ

चारवलण्मात मेणाय आशे , अवेशी भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी मालेऱी
वाांधगतरे.
मालेऱी वला नगयवेलकाांनी अततक्रभण तनभर
ूा नवांदबाात आऩल्मा वच
ू ना

भाांडल्मा. प्रबागातीर अततक्रभण, यस्त्मालयीर बांगाय गाड्मा, पुटऩाथलयीर
ठे रे आदी अततक्रभण शटवलण्मावाठी प्रळावनारा लायां लाय ऩत्र दे उनशी

काशी कायलाई शोत नवल्माची तक्रायशी नगयवेलकाांनी भशाऩौयाांऩुढे भाांडरी.
कच-मावांदबाात तक्रायीफाफत नलीन तनमक्
ु त ए.जी.इन्व्शायमोच्मा

प्रतततनधीकडून मालेऱी आढाला घेण्मात आरा. लस्त्माांची यचना आणण

त्मादृष्टीने कचया वांकरन कयणा-मा गाड्माांभध्मे ऩरयलतान कयण्मात मेत
अवन
ू रलकयच कचया वांकरन गाड्मा नागरयकाांच्मा वेलेत दाखर

कयण्मात मेणाय अवल्माची भाहशती मालेऱी प्रतततनधीांकडून दे ण्मात आरी.
ळशय वलकावाभध्मे जनतेचा वशबाग घेण्मावाठी प्रत्मेक नगयवेलकाांनीशी
जनतेभध्मे जाउन त्माांच्माळी वांलाद वाधाला, त्माांच्मा वभस्मा जाणून

घ्माव्मात, अवे आलाशनशी भशाऩौयाांनी केरे. भहशरा, भुरीांच्मा वुयषा आणण
वुवलधेवाठी भनऩा वदै ल तत्ऩय अवून त्माांची वुयषा आणण वुवलधेवाठी
भशाऩौय तनधी हदरा जाईर, अवेशी त्माांनी स्ऩष्ट केरे.

