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अनधधकृत बांधकाम दोन

ददिसात तोडा : महाऩौर संदीऩ
जोशी
अंबाझरी उद्यानात ‘िॉक अँड टॉक विथ

मेयर’: कचरा, स्िच्छता, अततक्रमण, मोकाट

जनािरे , कुत्रे, प्रसाधगह
ृ आदींबाबत नागररकांनी िाचऱा
समस्यांचा ऩाढा

नागऩरू , ता. २८ : ळशयातीर वलवलध ठिकाणी अवरेल्मा अनधधकृत फाॊधकाभ,
अततक्रभण माभऱ
ु े लाशतुकीरा अडथऱा तनभााण शोतो, शळलाम नागरयकाॊना
त्रावशी वशन कयाला रागतो. अॊफाझयी ऩरयवयातीर ठशॊगणा भागाालयशी

अनधधकृत फाॊधकाभ करून ततथे अलैध व्मलवाम वरू
ु अवन
ू अळा वला

ठिकाणाॊलय कायलाई करून दोन ठदलवात अनधधकृत फाॊधकाभ तोडा, अवे तनदे ळ
भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊनी ठदरे.

‘लॉक अॉड टॉक वलथ भेमय’ उऩक्रभाॊतगात गुरुलायी (ता.२८) भशाऩौय वॊदीऩ जोळी
माॊनी आद्म क्राॊतीगरू
ु रशुजी वाऱले अॊफाझयी उद्मानात नागरयकाॊळी वॊलाद
वाधरा. माप्रवॊगी धयभऩेि झोन वबाऩती अभय फागडे, नगयवेवलका लऴाा

िाकये , ऩरयणीता पुके, झोनचे वशामक आमुक्त प्रकाळ लयाडे, उद्मान अधीषक
अभोर चौयऩगाय आदी उऩस्थथत शोते.

मालेऱी अयवलॊद डाफके माॊनी अॊफाझयी उद्मानातीर प्रवाधनगशृ ाभध्मे थलच्छता
याशत नवन
ू उद्मानात भठशरा ल ऩरू
ु ऴाॊवािी थलतॊत्र प्रवाधनगशृ अवाले, अळी

भागणी केरी. गाॊधीनगय मळलॊत कॉरनी मेथे भोकाट जनालये , कुत्री माॊच्माभऱ
ु े
नागरयकाॊना अनेक अडचणीॊचा वाभना कयाला रागत आशे . शळलाम ऩरयवयात
कच-माच्मा वभथमेफाफत अनेकदा तक्राय करूनशी काशीशी कामालाशी न
झाल्माची तक्राय ठदऩीका दे ळऩाॊडे माॊनी केरी. ठदऩीका दे ळऩाॊडे माॊच्मा तक्रायीलय
गाॊबीमा दाखवलत भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊनी तात्काऱ वदय ठिकाणी बेट दे उन
तनयीषण केरे ल ऩरयवयात कच-माची वभथमा वोडवलण्माफाफत अधधका-माॊना
तनदे ळ ठदरे.
याभकृष्ण उके माॊनी बाॊगे रॉनच्मा भागीर फाजर
ू ा गजानन नगय मेथे गडय

राईनचे चेम्फय खर
ु े अवल्माने अनेकदा अऩघाताचा धोका तनभााण झाल्माची
तक्राय भाॊडरी. उद्मानातीर प्रवाधनगश
ृ ाभध्मे नेशभी थलच्छता याशाली, अळी
भागणीशी त्माॊनी केरी. बैय्मावाशे फ ळेराये माॊनी ऩरयवयातीर कच-माच्मा

वभथमेळी अलगत केरे. ऩरयवयातीर कच-माची थलच्छता करून वदय ठिकाणी
भनऩातपे परक रालण्माची वच
ू ना केरी. अनेक यठशलावी षेत्राभध्मे घयाच्मा
ऩुढे उताय केल्माने ऩालवाळ्मात यथत्मालय ऩाणी जभा शोते. अळाप्रकायचे
फाॊधकाभ कयणा-माॊलय भनऩातपे दॊ डात्भक कायलाई केल्माव भनऩारा

उत्ऩन्नाचे थत्रोत शभऱे र, अळी वच
ू ना नत्थू यॊ बाड माॊनी भाॊडरी. मळलॊत नगय
मेथे भैदानाची दमनीम अलथथा अवन
ू मेथे भोकाट जनालये , कुत्रे आणण

वभास्जक तत्लाॊचा लालय अवल्माने नागरयकाॊना त्राव वशन कयाला रागत
अवल्माची तक्राय मळलॊत धाॊडक
े य माॊनी भाॊडरी.
गाॊधीनगय भेट्रो थटे ळनच्मा काभाभऱ
ु े उत्तय अॊफाझयी भागाालयीर लाशतक
ू

लऱवलण्मात आरी आशे . मेथीर लाशतुकीभऱ
ु े नागरयकाॊना त्राव वशन कयाला
रागतो. भोकाट कुत्रे लाशनाॊच्मा भागे धालत अवल्माची तक्राय वलनामक

ऩयाॊजऩे माॊनी भाॊडरी. लभाा रेआउटभध्मे खल्
ु मा प्रॉटभध्मे कचया टाकरा

जातो त्माभऱ
ु े डावाॊचा त्राव वशन कयाला रागत अवल्माचे फाफर
ु ार भेश्राभ
माॊनी वाॊधगतरे. यभेळ लोया माॊनी अॊफाझयी तरालाच्मा कािालय कयण्मात

आरेरे वऩचीॊग तनघत अवल्माचे तनदळानाव आणून ठदरे. उद्मानाकडून ते
वॊऩूणा ऩायीरा नव्माने वऩचीॊग कयण्माची त्माॊनी वच
ू ना भाॊडरी. न्मू लभाा

रेआउटभध्मे भागीर ७ ते ८ भठशन्माॊऩावन
ू लैद्मकीम कचया टाकण्मात मेत
अवल्माची तक्राय श्री.कोरायकय माॊनी केरी.

अॊफाझयी उद्मानात काशी लऴाांऩूली रशान भर
ु ाॊवािी खेऱण्मावािी खऩ
ू खेऱणी

शोती. वलद्मत
ु कायॊ जे, शभनी ट्रे न अळा वाठशत्माने रशानगमाॊभध्मे आकऴाण शोते.
भात्र आता उद्मानात अळी कोणततशी व्मलथथा नाशी, भख्
ु म द्लायालय घाण
आशे , अळी तक्राय श्री. वालयकय माॊनी केरी. अॊफाझयी उद्मानातीर लॉकीॊग

ट्रॅ कची दरू
ु थती कयणे, प्रवाधनगश
ृ ाॊची थलच्छता आणण वभास्जक तत्लाॊलय आऱा
फवण्मावािी कामालाशी कयण्माची भागणी शळलचॊद नेशयलार माॊनी केरी.
अवलनाळ वोनलणे माॊनी लभाा रेआउट मेथीर वालाजतनक भैदानात
ऩालवाळ्मात ऩाणी वाचत अवन
ू त्माफाफत कामालाशी कयण्माची भागणी केरी.

कथतुयफा रेआउट मेथीर घयाॊभध्मे ऩाणी शळयण्माची शबती ऩालवाळ्मात अवते.
मेथीर भैदानात अततक्रभण कयण्मात मेत अवल्माने भर
ु ाॊना खेऱण्मावािी

जागाच नवल्माची तक्राय डॉ.अवलनाळ लैद्म माॊनी भाॊडरी. वद
ु ाभनगयीतीर

अरुॊ द यथत्माॊभऱ
ु े नागरयकाॊना अनेक त्राव शोत अवल्माची तक्राय वॊजू बफल्शाडे

माॊनी केरी. पुटऩाथची उॊ ची कभी अवल्माने त्मालरूनशी लाशने जातात त्माभऱ
ु े
ऩामी चारणा-माॊनी कुिून जाले, अवा प्रश्न ठदरीऩ शरभवे माॊनी भाॊडरा.

गोऩार नगय मेथे यथत्मारा अततक्रभणाच्मा वलऱख्मात घेत त्मारा प्राट
म्शणून जाशीय केल्माचा प्रताऩ ककळोय गप्ु ता माॊनी तनदळानाव आणून ठदरा.
अॊफाझयी उद्मानाच्मा भख्
ु म द्लायालय ऩशाया दे णा-मा चौकीदायाॊवािी चौकी
अवाली, अळी भागणी रक्ष्भण ळेऱके माॊनी मालेऱी केरी.

नाझीत तबाने, प्रळाॊत तडव, जगदीळ जोळी, एव.डी.भेश्राभ, तनतीन डाॊगोये ,
ळत्रुघ्न रोणाये , वलठ्ठर दे ळभख
ु , केदाय गोखरे, प्रकाळ दे ळऩाॊडे माॊच्मावश अनेक
नागरयकाॊनी मालेऱी वभथमाॊवश आऩल्मा वच
ू ना भाॊडल्मा.

महाऩौर तनधीतून प्रसाधनगहृ ांचीच तनलमकती होणार : महाऩौर संदीऩ जोशी
अॊफाझयी उद्मानाभध्मे मेणा-मा नागरयकाॊवािी भठशरा ल ऩुरूऴाॊवािी थलतॊत्र
प्रवाधगशृ ाची व्मलथथा अवणे आलश्मक आशे . ळशयात आज अनेक ठिकाणी
प्रवाधनगश
ु े भशाऩौय तनधीचा लाऩय केलऱ
ृ ाॊची आलश्मकता आशे . त्माभऱ
प्रवाधनगश
ू ऩठशरे
ृ ाॊवािीच कयण्मात मेणाय आशे . भशाऩौय तनधीभधन

प्रवाधनगश
ृ शे अॊफाझयी उद्मानात फनेर ल मेत्मा काशी ठदलवातच त्माचे

बशू भऩूजन केरे जाईर, अळी घोऴणा भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊनी मालेऱी केरी.
अॊफाझयी उद्मानातीर प्रवाधनगशृ ाची तनमभीत थलच्छता कयण्माचे तनदे ळशी

त्माॊनी मालेऱी ठदरे. कचया, थलच्छता, घयावभोयीर यथत्माकडे केरेरा उताय मा
फाफी आऩल्मा वलमीॊळी जुऱरेल्मा आशे त. आऩरे ळशय शी आऩरी वॊऩत्ती
आशे त्माभऱ
ु े प्रत्मेकाने थलत:राच शळथत रालणे आलश्मक आशे . मा वला

वभथमा प्रळावनारा तनदे ळ दे उन वट
ु णाय आशे त भात्र आऩण थलत:रा शळथत

रालून घेतल्माव अनेक वभथमा तनभााणशी शोणाय नाशी, अवा वलश्लाव मालेऱी
भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊनी व्मक्त केरा.

