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अधिकारी-कमकचाऱयांना महापौरांचे ननरे्दश : 
िंतोऱी-गांिीबाग झोनमध्ये घेतऱी बठैक 

नागपूर, ता. २८ : ळशयाकड ेआताऩमतं खूऩ दरुलष झारे. आऩल्माभुऱेच 
अततक्रभणधायकाांची हशांभत लाढत गेरी. जय अवेच वुरू याहशरे तय 
नागऩूय ळशय वलद्रऩु शोईर. त्माभुऱे आता जोभाने काभारा रागा. 
तनमभालय फोट ठेलून कडक तनणलम घ्मा, अवे तनदेळ भशाऩौय वांदीऩ जोळी 
माांनी हदरे. 
कचया वांकरन, अततक्रभण आणण इतय काशी वलऴमाांवांदबालत आढाला 
घेण्मावाठी वध्मा झोनतनशाम फैठक घेण्मात मेत शोत.े गुरुलायी (ता. २८) 
धांतोरी आणण गाांधीफाग झोनभध्मे झारेल्मा फैठकीत त ेफोरत शोत.े 



धांतोरी मेथीर फैठकीरा भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांच्मावश झोन वबाऩती 
रता काडगामे, क्रीडा वबाऩती तथा नगयवेलक प्रभोद चचखरे, नगयवेलक 
वांदीऩ गलई, वलजम चुटेरे, नगयवेवलका वलळाखा फाांत,े जमश्री लाडीबस्भे, 

वलळाखा भोशोड, बायती फुांदे, शऴलरा वाफऱे, लांदना बगत, वशामक आमुक्त 
ककयण फगड,े झोनर आयोग्म अचधकायी ऩाटीर उऩस्स्थत शोत.े गाांधीफाग 
मेथीर फैठकीरा झोन वबाऩती लांदना मांगटलाय, ज्मेष्ठ नगयवेलक 
दमाळांकय ततलायी, नगयवेलक भनोज चाऩरे, ॲड. वांजम फारऩाांड,े जुल्पेकाय 
अशभद बुट्टो, नगयवेवलका श्रद्धा ऩाठक, वुभेधा देळऩाांड,े आळा उईके, श्रीभती 
अांवायी वैय्मद फेगभ भो. तनजाभुद्दीन, स्जळान भुभताज भो. इयपान, वयरा 
नामक, वशामक आमुक्त अळोक ऩाटीर, कामलकायी अभबमांता याजेंद्र याशाटे, 

झोनर आयोग्म अचधकायी खये आदीांची उऩस्स्थती शोती. 
भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी उऩस्स्थत नगयवेलकाांकडून कचया वांकरनात 
वध्मा काशी हदयांगाई शोत आशे काम, कचया उचर कयण्माची 
वद्मऩरयस्स्थती काम आशे, आयोग्म तनयीषकाांचे त्मालय तनमांत्रण आशे, 

अथला नाशी, माफद्दर भाहशती घेतरी तय आयोग्म तनयीषकाांकडून कचया 
वांकरनावांदबालत आणण वुधायणेवांदबालत काशी वूचना भागवलल्मा. 
धांतोरी झोनभधीर नगयवेलकाांनी अद्माऩशी फऱ्माच ऩरयवयात कचऱ्माची 
उचर मोग्म लेऱेत शोत नवल्माची कैकपमत भाांडरी. धांतोरी झोनभध्मे 
एकूण ३४ गाड्मा अवून ऩाच गाड्माांची अचधक आलश्मकता आशे. ऩाललती 
नगय, जोगी नगय ऩमतं गाडी ऩोशचत नवल्माचे नगयवेलक वांदीऩ गलई 
माांनी वाांचगतरे. नगयवेवलका जमश्री लाडीबस्भे माांनी वकाऱी वपाई 
कभलचायीच मेत नवल्माची तक्राय केरी. भशाजन आटा चक्की आणण 
भनीऴनगय ऩरयवयात माभुऱे कचऱ्माचे वाम्राज्म अवत.े नगयवेवलका 
वलळाखा भोशोड माांनीशी कचया वांकरन कें द्र शरवलण्माची वूचना भाांडरी. 



त्मा हठकाणी मेणाऱ्मा गाड्मा उभ्मा याशात अवल्माने लाशतुकीव अडथऱा 
तनभालण शोतो. कचया नेणाऱ्मा गाड्माांतून कचया यस्त्मालय वाांडत 
अवल्माने दगुधंी ऩवयत अवल्माची फाफ त्माांनी रषात आणून हदरी. 
इांहदया नगय,जाटतयोडी मा बागात वापवपाई शोत नवल्माचे नगयवेवलका 
शऴलरा वाफऱे माांनी रषात आणून हदरे. कुकड ेरे-आऊट कचया वांकरन 
कें द्रालयीर कां टेनय अद्माऩ शटवलण्मात आरे नवल्माचे नगयवेवलका लांदना 
बगत माांनी वाांचगतरे. मा हठकाणी रोकां  अद्माऩशी कचया टाकत 
अवल्माने उऩद्रल ळोध ऩथकातीर वदस्माची तनमुक्ती कयण्माची वलनांती 
केरी. 
गाांधीफाग झोनभधीर फैठकीत नगयवेवलका स्जळान भुभताज माांनी कचया 
वांकरनावाठी लेऱोलेऱी पोन करूनशी कभलचायी मेत नवल्माचे रषात 
आणून हदरे. रशान गल्ल्माांभध्मे गाड्मा जात नवल्माने नागरयकाांची 
गैयवोम शोत अवल्माचे त्माांनी वाांचगतरे. नगयवेवलका श्रद्धा ऩाठक माांनीशी 
कचया वांकरन शोत नवल्मालरून योऴ व्मक्त केरा. २२ लस्त्माांभध्मे 
आऩण स्लत: दययोज जाऊन कभलचाऱ्माांकडून कचया वांकरनाचे कामल 
कयीत अवल्माचे त्माांनी वाांचगतरे. भात्र गाड्मा अजूनशी मेत नाशी. मा 
बागात घांटा गाडीची आलश्मकता त्माांनी फोरून दाखवलरी. नगयवेलक 
जुल्पेकाय अशभद बुट्टो माांनी भोभीनऩुया ऩरयवयातीर शॉटेल्वभधून 
तनघणाया कचया उचरण्मारा प्राधान्मक्रभ देण्माव वाांचगतरे. फकया 
भाकेटचा प्रश्न नगयवेलक ॲड. वांजम फारऩाांड ेमाांनी भाांडरा. ळशयातीर 
कॅटयीांग व्मालवामीक वभायांबातीर उयरेरे अन्न नाल्माांभध्मे टाकत 
अवल्माची फाफशी नगयवेलकाांनी तनदळलनाव आणून हदरी. 
नगयवेलकाांच्मा वलल प्रश्नालय भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी अचधकाऱ्माांना 
जाफ वलचायरा. नगयवेलकाांनी भाांडरेल्मा वलल वभस्मा दोन हदलवात 



वोडवलण्माचे तनदेळ हदरे. नयेंद्र नगय मेथे वध्मा ज्मा हठकाणी 
कचऱ्मागाड्मा ऩाकल  केल्मा जातात, त्मा दोन हठकाणी ऩाकल  कयण्माचे 
तनदेळ हदरे. नयेंद्र नगय मेथीर कचया वांकरन कें द्र तातडीने जागा ळोधून 
इतयत्र शरवलण्माचे तनदेळशी भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी हदरे. कां टेनय 
शटवलल्मानांतयशी जय नागरयक त्मा हठकाणी कचया टाकत अवेर तय तथेे 
उऩद्रल ळोध ऩथकाचे वदस्म नेभून दांड लवूर कया, अवेशी तनदेळ त्माांनी 
हदरे. गाांधीफाग झोनभधीर २२ लस्त्माांभध्मे अवरेल्मा लस्त्माांभध्मे कचया 
वांकरन गाड्मा तातडीने ऩाठवलण्माचे तनदेळ त्माांनी हदरे. फकया भाकेटरा 
ळतनलाय ३० नोव्शेंफय योजी बेट देणाय अवून तोऩमतं तथेीर प्रश्न 
तनकारात काढण्माचे तनदेळ भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी हदरे. कॅटयीांग 
व्मालवामीकाांनी आऩल्मा व्मलवामाची नोंद भशाऩाभरकेकड ेकयाली. 
प्रळावनाने त्मा वांदबालत कामललाशी कयण्माचे आदेळशी भशाऩौय वांदीऩ 
जोळी माांनी हदरे. अततक्रभणधायकाांना तातडीने नोटीव द्मा. तयीशी 
अततक्रभण काढरे नाशी तय न्मामारमाच्मा तनदेळानुवाय तातडीने तो 
तोडा, अवेशी कडक तनदेळ भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी हदरे. 
  

-तर कचरा समस्येिर विशेष सभा 
ळशयातीर पुटऩाथलयीर अततक्रभणाचा प्रश्न भनऩा ऩदाचधकाऱ्माांनी 
गाांबीमालने घेतरा आशे. मा वलऴमालय वलळेऴ वबाच फोरवलण्मात आरी 
आशे. कचऱ्माचा प्रश्नशी तततकाच गांबीय आशे. नली व्मलस्था उबारून 
आज १२ हदलव झारेत. चाांगरी व्मलस्था तनभालण शोण्मावाठी नगयवेलक 
ऩूणलऩणे वशकामल कयतीर. भात्र, वांमभाचा कां ऩन्माांनी तुटू देऊ नमे. 
वुधायणा झारी नाशी तय मा वलऴमालयशी वलळेऴ वबा फोरवलण्मात मेईर, 

अवा इळायाशी भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी हदरा. कचया वांकरनावांदबालत 



५ डडवेंफयऩमतंचा अल्टीभेटभ भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी हदरा अवून 
त्माच हदलळी वामांकाऱी मावांदबालत ते वांऩूणल आढाला घेणाय अवल्माचे 
त्माांनी वाांचगतरे. 
 


