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संपूणक यंत्रणा सज्ज 

  

नागपूर, ता. ९ : यवललायी सकाऱऩासून ऩालसाची रयऩरयऩ सुरू असल्माभुऱे अनेक तक्रायी ककिं ला 
भदतीसाठी कॉल्स मेऊ ळकतात. हे ओऱखनू नागरयकािंच्मा कॉल्सची लाट न फघता ‘इभजजन्सी 
ऑऩयेळन सेंटय’च्मा भाध्मभातून सभोय आरेल्मा सभस्मा तातडीने सिंफिंधधत अधधकायी-कभजचाऱ्माळी 
फोरून सोडलामच्मा, अळी प्रणारी भनऩा भुख्मारमात सुरू कयण्मात आरी. भनऩा आमुक्त 
तुकायाभ भुिंढे मािंनी यवललायी दऩुायी स्लत: इभजजन्सी ऑऩयेळन सेंटय गाठरे. ळहयातीर कॅभेऱ्माच्मा 
भाध्मभातून इभजजन्सी ऑऩयेळन सेंटयभधीर स्क्रीनलय ळहयातीर ऩरयस्स्थतीची ऩाहणी केरी. ज्मा 
ठठकाणी सभस्मा ठदसरी त्मा तातडीने सोडवलण्मासाठीस स्लत: कभजचाऱ्मािंळी भोफाईरलरून सिंलाद 
साधरा. तातडीने अळा सभस्मा सोडवलण्माच्मा सूचना ठदल्मा. 
  

स्भाटज ससटी प्रकल्ऩािंतगजत नागऩूय भहानगयऩासरका भुख्मारमात श्रद्धेम अटर बफहायी लाजऩेमी 
ससटी ऑऩयेळन सेंटय उबायण्मात आरे आहे. ळहयात वलवलध ठठकाणी रालण्मात आरेल्मा ३६०० 
सीसीटीव्ही कॅभे-मािंच्मा ननगयानीत ळहयातीर सुयऺा व्मलस्थेलय रऺ ठेलरे जाते. भात्र 
नागरयकािंच्मा सुयऺेसह प्रसिंगी उद्भलणा-मा आऩात्कारीन ऩरयस्स्थतीचा साभना कयण्मासाठीही सिंऩूणज 
मिंत्रणा सज्ज झारी आहे. ऩालसाळ्मात उद्भलणा-मा आऩात्कारीन ऩरयस्स्थतीलय श्रद्धेम अटर बफहायी 
लाजऩेमी ससटी ऑऩयेळन सेंटयभध्मे सुरू कयण्मात आरेल्मा ‘इभजजन्सी ऑऩयेळन 
सेंटय’च्मा भाध्मभातून ३६०० कॅभे-मािंद्लाये रऺ ठेलण्मात मेत आहे. 



  

यवललायी (ता.९) ळहयात सकाऱऩासून ऩालसाची रयऩरयऩ सुरू आहे. जय ऩाऊस भुसऱधाय आरा तय 
सखर बागात ऩाणी साचण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाही. हे ओऱखनू भनऩा आमुक्त 
तुकायाभ भुिंढे मािंनी सलज सिंफिंधधत अधधकाऱ्मािंना इभजजन्सी ऑऩयेळन सेंटय गाठामरा रालरे. 
कॅभेऱ्माच्मा भाध्मभातून ज्मा ठठकाणी सभस्मा ठदसून मेत आहे, त्मा ठठकाणी तातडीने कामजलाही 
कयण्माच्मा सूचना मिंत्रणेरा ठदल्मा. नागरयकािंच्मा कॉल्सची लाट न फघता उऩरब्ध तिंत्रऻानाचा 
प्रबाली लाऩय कयीत सिंऩूणज मिंत्रणा काभारा रागरी. माव्मनतरयक्त आऩतकासरन वलबाग ननमिंत्रण 
कऺही सध्मा इभजजन्सी ऑऩयेळन सेंटयभध्मेच हरवलण्मात आरा आहे. मेथे नागरयकािंच ेकॉल्स 
मेताच उऩस्स्थत अधधकाऱ्मािंना त्माची भाठहती ठदरी जाते. कॅभेऱ्माच्मा भाध्मभातून प्रथभ 
सभऱारेल्मा भाठहतीची खातयजभा केरी जाते. त्मानिंतय तातडीने तेथे मिंत्रणा ऩाठवलरी जाते. 
भनऩा आमुक्त तुकायाभ भुिंढे मािंनी ‘इभजजन्सी ऑऩयेळन सेंटय’रा स्लत: बेट देऊन तेथे उऩस्स्थत 
कभजचाऱ्मािंळीही सिंलाद साधरा. तक्रायीिंच ेस्लरूऩ, त्मालय होणायी कामजलाही, नागरयकािंच ेसभाधान 
होत आहे अथला नाही आदीिंफाफत त्मािंनी भाठहती जाणून घेतरी. राईव्ह पुटेजलरून ज्मा ठठकाणी 
सभस्मा ठदसरी तेथे तातडीने सिंफिंधधत कभजचायी अधधकाऱ्मािंनी ऩाठवलरे. त्मा कभजचाऱ्माळी आमुक्त 
तुकायाभ भुिंढे मािंनी स्लत: भोफाईरलरून सिंऩकज  साधत ऩरयस्स्थती जाणून घेतरी. ऩुढे अळी 
ऩरयस्स्थती उद् बलू नमे मासाठी काम कयामरा हले, माफाफत त्मािंनी त्मा कभजचाऱ्माकडूनच भाठहती 
घेत त्माप्रभाणे कामज कयण्माच ेननदेळ सिंफिंधधत अधधकाऱ्मािंना ठदरे. 
  

  

रॉकडाऊनच्मा काऱात ळहयात झारेल्मा स्लच्छता असबमानात नदी, नारे आणण ऩालसाऱी 
नाल्मािंची भोठ्मा प्रभाणात सपाई कयण्मात आरी. त्माभुऱे यवललायी आरेल्मा ऩालसाभुऱे ऩाण्माचा 
सहजतेने ननचया होण्मास भदत झारी. ऩालसाऱी नाल्मािंच्मा सपाईभुऱे ळहयात ऩाणी जभा 
झाल्माच्मा कभी तक्रायी प्राप्त झाल्मा. यस्त्मालय ऩाणी जभा न झाल्माने लाहतुकीसही अडथऱा 
ननभाजण झारा नाही. दसुयीकड ेनाग, वऩरी ल ऩोहया मा तीनही नद्मािंची स्लच्छता, खोरीकयण 
आणण रिं दीकयणाभुऱे ऩाणी सहजतेने लाहून गेरे. त्माभुऱे सलजसाभान्मािंना त्रास सहन कयाला 
रागरा नाही. ळहयातीर आऩात्कारीन ऩरयस्स्थतीरा ननमिंबत्रत कयण्मासाठी भनऩाद्लाये झोन 
स्तयालय वलवलध टीभ गठीत कयण्मात आल्मा आहेत. 
  

तंत्रऻानाचा सुयोग्य िापर : आयुक्त मुंढे 

नागऩूय भहानगयऩासरका ळहयातीर नागरयकािंना भरुबूत सोमी देण्मास कठटफद्ध आहे. ळहयातीर 
ज्मा सभस्मा आहे, त्मा सोडवलण्मासाठी आता उऩरब्ध तिंत्रऻानाचा प्रबाली लाऩय कयण्मालय बय 
देण्मात मेत आहे. भनऩा भुख्मारमात उबायण्मात आरेरे ससटी ऑऩयेळन सेंटय हे केलऱ 



अऩघातालय ननमिंत्रण ककिं ला लाहतुकीलय ननमिंत्रण ठेलण्मासाठी नाही तय भनऩाची मिंत्रणा अधधक 
सऺभ फनवलण्मासाठी त्माचा लाऩय होऊ ळकतो, हे अधधकाऱ्मािंना आता सभजरे आहे. माच 
भाध्मभातून आता घनकचया व्मलस्थाऩन, ऩाणी ऩुयलठा आदीिंलय नजय ठेलण्मात मेते. ऩालसाळ्मात 
उद् बलणाऱ्मा आऩत   कारीन ऩरयस्स्थतीलयही रऺ ठेलण्मात मेते. ळहय फस लाहतूकसुद्धा अधधक 
सऺभ आणण रोकठहतोऩमोगी कयण्माच्मा दृष्टीने मेथनूच ननमिंत्रण ठेलण्मात मेते. मा आणण अळा 
सलज सेला अधधक प्रबाली कयण्माच्मा ठदळनेे लाटचार सुरू आहे. त्माच ेऩरयणाभ आता ठदसू रागरे 
आहे. नागरयकािंच्मा तक्रायी मेण्माअगोदय ज्मा सभस्मा कॅभेऱ्माच्मा भाध्मभातून ननदळजनास मेतात, 
त्मा तातडीने आता सोडवलल्मा जाऊ रागल्मा आहेत, असे भनऩा आमुक्त तुकायाभ भुिंढे मािंनी 
मालेऱी सािंधगतरे.  

 


