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ता. 30 नोव्हेंबर २०१९

अलतक्रमण हटलिण्यासंदभाकत मनपाचा आक्रमक पलित्रा –
महापौर
आसीनगर ि मंगळिारी झोनमधीि नगरसेिकांसोबत बैठक
नागपरू ,ता.30. अततक्रमण हटतिण्यासंदर्ाा त नागपरू महानगरपातिका येत्या काही तदिसात आक्रमक
पतित्रा घेणार आहे . यात कुतणही हिगजीपणा केल्यास त्यािर कठोर कारिाई करू, असा ईशारा महापौर
संदीप जोशी यांनी तदिा. सिा नगरसेिकांच्या स्िच्छता, कचरा संकिन, अततक्रमण यातिषयािरीि
समस्या जाणन
ू घेण्यासाठी महापौरांच्या झोनतनहाय बैठकी सुरू आहे. शतनिारी महापौर संदीप जोशी
यांनी आसीनगर ि मंगळिारी झोनमध्ये बैठक घेतिी.
आसीनगर येथीि बैठकीत झोन सर्ापती तिरं का तर्िगडे , दुबाि घटक सतमती सर्ापती गोपीचंद कुमरे ,
नगरसेिक परसराम मानिटकर, मोहम्मद तौतिक ईब्रातहम टेिर, मोहम्मद जमाि, जीतेंद्र घोडे स्िार,
मनोज सांगोळे , तदनेश यादि, नगरसेतिका र्ािना िोणारे , नेहा तनकोसे, िंदना चांदेकर, िैशािी
नारनिरे , मंगिा िांजेिार, झोन सहायक आयुक्त गणेश राठोड प्रामुख्याने उपतस्थत होते.
आसीनगर झोनमधीि कचरा संकिन आता पिू ीपेक्षा सुरळीत सुरू असल्याचे झोनमधीि सिा
नगरसेिकांनी सांतगतिे. कचरा हा िेळेत उचिल्या जात असल्याचेही नगरसेिकांनी सांतगतिे. िक्त
काही प्रर्ागात आऊटर ररं ग रोडिरीि कचरा उचिल्या नसल्याची तक्रार मंगिा िांजेिार यांनी केिी.
यािर उपतस्थत बीतहहजी या यंत्रणेच्या अतधकाऱयांनी ििकरात ििकर त्यातठकाणी यंत्रणा सज्ज हाईि,
असे सांतगतिे. आठिडी बाजारांमध्ये दुकानदारांजिळ कचरा जमा करण्यासाठी त्यांच्याजिळ कचरा जमा
करण्यासाठी कचरा पेटी आिश्यक करािी, अशी सच
ू ना नगरसेिक मनोज सांगोळे यांनी केिी.मोकळ्या
र्ुखंडािर कचरा टाकत असल्याचीही तक्रार नगरसेतिका िैशािी नारनिरे यांनी केिी. उपद्रि शोध
प्रततबंधक पथकाद्वारे कारिाई करािी, असे तनदेश महापौर संदीप जोशी यांनी तदिे. पररसरातीि
धातमा कस्थळांमध्ये होणाऱया काया क्रमानंतर उरिेिे अन्न टाकण्यात येते, अशी समस्या तजतेंद्र घोडे स्िार
यांनी मांडिी. अततक्रमणाबाबत ही नगरसेिकांनी आपल्या समस्या महापौरांपुढे मांडल्या. उपद्रि शोध
प्रततबंध पथकाद्वारे िसुि करण्यात येणाऱया दंडाबाबत आढािा घेतिा.
मंगळिारी झोनमधीि बैठकीत सत्तापक्ष नेते संदीप जाधि, आरोग्य सतमती सर्ापती िीरें द्र कुकरे जा, झोन
सर्ापती गागी चोपरा, नगरसेिक महें द्र धनतिजय, तकशोर तजचकार, नरें द्र िािदे, र्षू ण तशंगणे,

नगरे सतिका संतगता तगऱहे , सुषमा चौधरी, अचा ना पाठक, रश्मी धुिे, स्नेहा तनकोसे, सहायक आयुक्त
हररश राऊत, झोनि अतधकारी, स्िास्थ तनररक्षक, उपद्रि शोध प्रततबंधक पथकाचे प्रततनधी उपतस्थत होते.
मंगळिारी झोनमध्येही कचरा संकिन हे पिू ीपेक्षा हयितस्थत होत असल्याचे नगरसेिकांनी सांतगतिे.
काही तठकाणी गडरिाईन चोकेजची समस्या मोठ्या प्रमाणािर असल्याचे नगरसेिकांनी सांतगतिे.
मोकळ्या र्ुखड
ं ािर नागररक कचरा टाकत असल्याची समस्या मोठ्या प्रमाणािर आढळून आिी.
मोकळ्या र्ुखड
ं ािर कचरा टाकणाऱयांिर उपद्रि शोध पथकाद्वारे दंड आकारण्यात यािा, असे तनदेश तदिे.
मोकळ्या र्ुखड
ं ािर दशा नी र्ागात सच
ू ना ििक िािण्यात यािे, असेही महापौरांनी सुचतििे. आनंदनगर
येथीि अततक्रमणाचा नागररकांना िार त्रास होत असल्याची तक्रार सत्तापक्ष नेते संदीप जाधि यांनी
मांडिी. यािर तातडीने अततक्रमण मोडण्याचे कारिाई करण्यात यािी, असे तनदेश महापौरांनी संबंतधत
अतधकाऱयांना तदिे. कमा चाऱयांची झोन मध्ये आिश्यकता आहे , त्यामुळे कमा चाऱयांची संख्या िाढिािी,
अशी मागणी नगरसेिकांनी केिी.

कॅटररं ग व्यािसालयकांबाबत निे धोरण आखणार
शहरातीि कॅटररं ग हयािसातयकांबाबत नागपरू महानगरपातिकेद्वारे निे धोरण तयार करण्यात येणार
आहे . सिा कॅटररं ग हयािसातयकांना नागपरू महानगरपातिकेमध्ये नोंदणी करणे आिश्यक आहे . नोंदणी
शुल्क हे नाममात्र राहणार आहे . ज्यातठकाणी कॅटररं ग हयािसातयकांचे काम आहे, त्या पररसरातीि
स्िच्छतेची जबाबदारी ही त्याची राहीि. त्याने काम केिेल्या पररसरात कचरा, उरिेिे अन्न टाकिेिे
आढळल्यास त्याच्यािर कारिाई करण्यात येईि, असेही महापौर संदीप जोशी यांनी सांतगतिे.

