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अध्यायः – ७ 

नगरस्य प्रशासनम ्

 

 

 

 

 

 

रवििासरस्य कवित ्आलस्यपरू्णः मध्याह्नः आसीत ्यदा माला तस्याः च सहयोविनः शङ्करः जहाांिीरः रेहाना 

च िीथयाां विकेट््किीडां काां िीडां कवसत स्म । शङ्करः बहुशोभनम ्ओिर इत्येतां विप्तिान ्आसीत ्तथा च रेहाना 

आउट्क इवत भवितुां शक्नोवत स्म परसत ुकथमवप दिैयोिेन रविता । रेहाना आउट्क इवत न जायते स्म तस्मात ्

शांकरः हतोत्सावहतः भिवत स्म । अतः सः अनया आशया यत ् सा कैचाउट््क इवत भविष्यवत कवित ्

लघकुसदकुिेपः कृतः । परसत ुतदा अवप विपरीतम ्एि जातां सा िेिेन बललाां भ्रावमतिती तस्मात ्कसदकुः 

एतािान ्उपरर ितः यत ्िीवथदीपः एि भग्नः । रेहाना िवसदतिती” अरे! इदां मया वकां  विवहतम?्” तदा शांकरः 

झवट्कवत उक्तिान ्यत ् “भो ियम ्एतां वनयमां कतुुं विस्मतृिसतः यत ्यवद भित्याः कसदकेुन िीथेः दण्डां कदीपः 

कस्यचित ्ग्रामस्य अपेक्षया नगरं दीर्घतम ंप्रचितं ि भवचत । नगरस्य वीियः प्रचिताः भवचतत, अत्रत्यास ु 

चवपचिष ुजनसम्मदघः अचिकः भवचत। जलस्य चवद्यतुः ि सचुविाः भवचतत चिचकत्सालयाः भवचतत । अत्र 

बहूचन वाहनाचन भवचतत अचप ि यातायात-चनयतत्रिस्य आवश्यकता भवचत। चकं भवचभः कदाचित ्

चिचतततं यत ्इद ंसवं एतावता सवु्यवचस्ित-रूपेि किं िलचत, का संस्िा एतस्य सवघस्य कृते उत्तरदाचयनी 

भवचत ? किं चनिघयाः स्वीचियतते ? किं योजनाः चनमीयतत े ? के जनाः सचतत  ये एतत ्सवं कायं  

कुवघचतत ? आगच्छतत,ु उत्तरम ्अतवेष्ट ंप्रयासं कुमघः। 
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त्रवुट्कष्यवत तवहण भिती आउट्क इवत भविष्यवत । त्रयः एि तदा शङ्करां उक्तिसतः यत ्सः विकेट्क इत्यस्य वचसताां 

त्यजेत ्यतोवह यद ्अभतू ्तवस्मन ्विषये ते अविकाः वचवसतताः दःुविनः च आसन ्। 

 ितसप्ताह ेतेषाां द्वारा वनमणलायाः मातसृ्िसःु िातायनां त्रवुट्कतम ्आसीत ्यस्य पररितणनाथुं सः स्िकोशतः 

िनां दत्तिान ्आसीत ् । वकां  अिनुा कोशव्ययतः िनां दातव्यां भविष्यवत? अवप च एते िनां कस्मै दास्यवसत? 

िीथेः दण्डां कदीपस्य पररितणनां कः करोवत ? 

 मालायाः िहृां समीपतमम ्आसीत ् । चत्िारः अवप पलायनां कृत्िा मालायाः िहृां ितिसतः अवप च 

तस्याः मातःु परुतः सिुं उक्तिसतः । सिुं श्रतु्िा मालायाः अम्बा उक्तिती यत ्सा एतवस्मन ्विषये विशेषतया 

त ुन जानावत परसत ुइदमेि जानावत स्म  यत ्एतत ्निरवनिमस्य दावयत्िां भिवत । सा बोवितिती “यास्मीन-

िाला  प्रष्टव्या, सा अिनुा एि निरवनिमतः सेिावनितृ्ता अवस्त । िच्छसत,ु ताां पचृ्छसत ुतथा च माला, भिती 

शीघ्रां िहृां प्रत्यािच्छत”ु । 

 यास्मीनिाला तस्याम ्एि िीथयाां वनिसवत स्म अवप च मालायाः अम्बया सािुं तस्याः सम्यक् मैत्री 

आसीत ्। चत्िारः िावित्िा िालायाः िहृां प्राप्तिसतः अवप च यथा एि सा द्वारम ्उद्घावट्कतिती ते सिुं ितृ्तासतां 

श्रािवयतमु ्आरधवििसतः । तेषाां प्रश्नान ्श्रतु्िा यास्मीनिाला उच्चैः हवसतिती अवप च उक्तिती “कवित ्

एकाकी जनः नावस्त यस्मै भिसतः िनां यच्छेयःु । कावचत ्महती सांस्था  भिवत या वनिरवनिमः इवत उच्यते । 

इयां राजमािेष ुप्रकाशस्य व्यिस्थाां अिकरस्य एकत्री-करर्स्य तस्य च अपसारर्स्य व्यिस्थाां जलव्यिस्थाां 

राजमािेष ुविपवर्ष ुच स्िच्छतायाः च व्यिस्थाां करोवत । 

 माला उक्तिती “आम-्आम,् अहां 

निरवनिमस्य विषये श्रतुिती । अहां निरे फलकावन 

दृष्टिती यावन निर-वनिम-द्वारा जनान ् 

सवसनपातज्िरस्यस्य विषये सचूयवसत तदथुं ते तत्र 

योजयसते” । 

िाला उक्तिती “भिती सिणथा सम्यक्  

िदवत । निरवनिमस्य कायणम ् एतस्य विषयस्य 

सवुनवितीकरर्म ्अवप अवस्त यत ्निरे रोिाः प्रसतृाः 

न भिेयःु । अयां विद्यालयान ्स्थापयवत तथा च तेषाां 

सञ्चालनां करोवत । निरे औषिालयानाां 

वचवकत्सालयानाां च सञ्चालनां करोवत । अयम ्

उद्यानानाां िावट्ककानाम ्च सांरिर्म ्अवप करोवत । सा 

अगे्र उक्तिती “अस्माकां  परु्ेनिरां अतीि महसनिरम ्

अवस्त अवप च अत्र निरप्रशासनस्य चालवयत्र े

प्रशासनाय निरवनिमम ्इवत कथयामः । उपनिरेष ुएषा 

निरपावलका इवत उच्यते । 
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चकं भवत्यः नगरपाचलकायाः कायाघिां सिूीचनमाघिे शंकरस्य साहाय्यं कतुं शक्नवुचतत- 

१. 

२. 

३. 

४. 

ननगमपार्षदः अनप च प्रशासननक-कमषचारी 

“यास्मीनिाला अहम ्औत्सकु्यावसितः अवस्म यत ्एतां वनर्णयां कः स्िीकरोवत यत ्उद्यानस्य वनमाणर्ां कुत्र 

स्यात?् यदा भिती निरवनिमे कायुं करोवत स्म तदा वकां  एतादृशाः रोचकाः वनर्णयाः अवप स्िीकतणव्याः भिवसत 

स्म? रेहाना पषृ्टिती । 

 िाला उत्तरम ्उक्तिती “न रेहाना, अहां त ुवनिमस्य लेिाविभािे  लेिाकारः आसम ्केिलां जनानाां 

मावसकायस्य वििरर्ां स्थापयावम स्म । यतोवह निरस्य आकारः बहृद ्भिवत अतः निरवनिमेन अनेके वनर्णयाः 

स्िीकतणव्याः भिवसत । अनेन एि प्रकारेर् निरस्य स्िच्छताथुं बहुकायुं करर्ीयां भिवत । प्रायः वनिमपाषणदाःएि 

एतान ्वनर्णयान ्स्िीकुिणवसत यत ्वचवकत्सालयाः उद्यानावन च कुत्र वनमाणस्यसते ।  

 निरां पथृक्-पथृवक्िभािेष ु विभज्यते अवप च प्रत्येकां  िाडां कणतः कस्यवचत ्पाषणदस्य वनिाणचनां भिवत । 

निरवनिमस्य केचन वनर्णयाः एतादृशाः भिवसत यत ्ते सम्परू्ुं निरां प्रभाियवसत एतादृशाः जवट्कलाः वनर्णयाः 

पाषणदसमहूने स्िीवियसते । केचन पाषणदाः वमवलत्िा सवमतीनाां  वनमाणर्ां कुिणवसत याः विवभसनेष ुविषयेष ुविचार-

विमशुं कृत्िा वनर्णयान ् स्िीकुिणवसत- उदाहरर्ाथुं वकवञ्चत ् बसस्थानकां  सम्यक् करर्ीयम ् अवस्त अथिा 

कस्यवचत ्सम्मदणयकु्तायाः विपर्ेः अिकरः अविकतया-वनयवमत-रूपेर् स्िच्छी-करर्ीयः अवस्त अथिा पनुः 

निरस्य मखु्य-नवलकायाः स्िच्छता भवितव्या । पाषणदानाां सवमतयः एि जलस्य अिकर-वनस्सारर्स्य 

राजमािेष ुप्रकाशावदकस्य च व्यिस्थाां कुिणवसत । 

चनम्नचलचितवाक्यानां ररक्तस्िानाचन परूयतत-ु 

*पंिायतस्य चितसदस्यान_्_______ कियचतत । 

*नगरं चवचभतनेष_ु__________ चवभकं्त भवचत । 

*नगरचनगमस्य चितसदस्याः ________उच्यतते । 

*पाषघदानां समहूाः तेष ुचवषयेष ुकायं कुवघचतत ये_______________प्रभावयचतत । 

*पंिायत्तस्य नगरपाचलकायाः ि चनवाघिनाचन प्रत्येकं _______________वषे भवचतत ।  

*पाषघदाः यचद चनिघयान ् स्वीकुवघचतत तचहघ आयकु्तस्य नेततृ्वे कायाघलयस्य प्रशासचनक-कमघिाररिः तान ्

चनिघयान_्___________ । 
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 यदा कस्यवचत ् िाडां कणस्य आसतररकी समस्या भिवत तवहण िाडां कणस्य जनाः पाषणदने सह सम्पकुं  कतुुं 

शक्निुवसत । उदाहरर्ाथुं विद्यतुः भयङ्करतस्यः लम्बमानाः भतू्िा भमूौ स्पशेृयःु तवहण स्थानीयपाषणदः 

विद्यतुविभािस्य  अविकाररवभः सह िाताुं कतुुं साहाय्यां कतुुं शक्नोवत । 

 यत्र पाषणदानाां सवमतयः अवप च पाषणदाः विवभसनेष ुविषयेष ुवनर्णय-स्िीकरर्स्य कायुं कुिणवसत । तत्र एि 

तान ् वनर्णयान ् वियासिवयतुां आयकु्ताः प्रशासवनक-कमणचाररर्ः च कायुं कुिणवसत । आयकु्तानाां प्रशासवनक-

कमणचाररर्ाां च  सिणकारद्वारा वनयवुक्तः भिवत परसत ुपाषणदाः वनिाणवचताः भिवसत । 

 “तवहण निरवनिमे एते वनर्णयाः कथां स्िीवियसते?” रेहाना पषृ्टिती । सा वचसतनां न स्थियवत ।  

 बालकानाां प्रशै्नः मोदमाना यास्मीनिाला उत्तररतिती “सिेषाां िाडां काणनाां पाषणदाः वमलवसत अवप च सिेषाां 

सवम्मवलतपरामशेन वकवञ्चत ्व्ययपत्रां वनमीयते । तस्य 

एि व्ययवििरर्-पत्रस्य अनसुारां िनां व्ययीवियते । 

पाषणदाः एतां प्रयासां कुिणवसत यत ्तेषाां िाडां कणस्य विवशष्टाः 

आिश्यकताः पररषदः समिे उपस्थापवयतुां शक्नयुःु । 

पनुः एते वनर्णयाः प्रशासवनक-कमणचाररवभः 

वियासियसते । “िाला बहुप्रससना आसीत ् यतोवह 

केनवचत ् विवशष्टजनेन त ु तस्याः कायणस्य विषये पषृ्टां 

नासीत ् । बालकानाां प्रश्नाः तस्याः वनजानभुिां 

िण्ट्कवयतमु ्अिसरां दत्तिसतः । 

 शङ्करः औत्सकु्येन पषृ्टिान ्“अस्माकां  निरां त ु

एताित ् विशालम ्अवस्त । एतस्य वनरीिर्ाय बहूनाां 

जनानाम ् आिश्यकता स्यात ् । िाले! तवहण त ु

निरवनिमे बहिः कमणचाररर्ः भिेयःु”? सः अिनुा 

याित ् विकेट्कस्य िीडां काविषये स्िस्य च अपरू्णस्य 

ओिरस्य विषये सिणथा विस्मतृिान ्आसीत ्। 

“िस्ततुः निरे कायुं पथृक्-विभािेष ुिण्ट््कयते । 

यथा जलविभािः भिवत अिकरवनदानस्य विभािः 

उद्यानरिकविभािः राजमािण व्यिस्थाविभािादयः 

भिवसत । अहां निरवनिमस्य स्िच्छताविभािे आसम ्

तस्य एि लेिाविभािे अहां कायुं करोवम स्म” । िाला 

महता िैयेर् बोियवत स्म । पनुः बालकानाां भिर्ाथुं 

पाकशालातः माांसम ्आनेतुां ितिती । 

जहााँिीरः  पाकशालायाां उत्थाय एि शीघ्रां 

स्िभक्ष्यां भवितिान ् पनुः उच्चस्िरेर्  ततः एि 

नगरननगमः धनं कुतः प्राप्नोनत? 

एतावचतत कायाघचि कतुं बहट अचिकं िनम ्

आवश्यकम।् चनगमः एत ं राचश ं पिृक्-पिृक् 

उपाय ः एकत्रीकरोचत। एतस्य राशःे महान ् भागः 

जन ः प्रदत्तकरात ् आगच्छचत । करः सः राचशः 

भवचत यं जनाः सवघकारद्वारा प्रदत्तसौचवध्यानां कृत े

सवघकाराय यच्छचतत । 

येषां जनानां स्वगहृाचि भवचतत त ः सम्पचत्तकरः 

दातव्यः भवचत अचप ि सािघमवे जलस्य 

अतयसौचवध्यानां कृते अचप करः दातव्यः भवचत । 

यावत ्बहृद ्गहृ ंभवचत तावदवे तस्य करः अचप 

भवचत । चनगमस्य पार्श्वे यावत ्िनम ्आगच्छचत 

तचस्मन ् सम्पचत्तकरस्य केवलं २०-२५प्रचतशतं 

िनम ्एव आगच्छचत । 

चशक्षायाः उपरर अचप करः योज्यते । यचद भवततः 

कस्यचित ् आपिस्य उपाहार-मचतदरस्य वा 

स्वाचमनः सचतत तचहघ त ः अचप करः दातव्यः  

भवचत । अचग्रम ेकाले यदा भवततः िलचित्रगहृ ं

िलचित्र ंद्रष्ट ंगचमष्यचतत तदा तत्र चिचिकां ध्यानने 

पश्यतत ु अस्माचभः मनोरञ्जजनािघम ् अचप करः 

दातव्यः भवचत । अनने प्रकारेि िचनकाः करं 

यच्छचतत तत्र व जनसङ्््यायाः कचित ् महान ्

भागः सामातयकरान ्आचिक्येन यच्छचत ।  
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उक्तिान ् “यास्मीनिाला 

निरवनिमः यम ् अिकरां 

एकत्रीकरोवत  सः कुत्र नीयते? 

अिवशष्टाः बालकाः अिनुा 

िादवसत स्म । यास्मीनिाला 

उक्तिती “एतस्य प्रश्नस्य उत्तरां 

बहुरोचकम ् अवस्त । यथा 

भिसतः जानवसत अिकरः प्रायः 

प्रत्येकां  िीथयाम ् एि विकीर्ुं 

भिवत । पिूणम ् अस्माकां  

प्रवतिेशस्य अवप एतादृशी एि 

वस्थवतः आसीत ् पररतः 

अिकरः विकीर्णः भिवत स्म । 

यवद अिकरम ्एकत्रीकृत्य तस्य 

अपसारर्ां न भिेत ् तवहण 

मविकाः तवस्मन ् उपविशवसत 

भ्रमवसत च तथा च समीपस्थानाां 

कुक्कुरार्ाां यच्छवत च समहूः 

तत्र भिवत । जनाः एतस्य असौरभेर् रुग्र्ाः अवप जायसते । एकम ्इतोऽवप अशोभनीयां तथयम ्इदम ्आसीत ्

यत ्बालकाः िीथयाां विकेट्कां िीडां कनां त्यक्तिसतः आसन ्यतोवह तेषाां िहृजनाः भयािासताः भिवसत स्म यत ्

िीथयाां वचरकालां याित ्बालकाः समयां यापवयष्यवसत चेत ्ते कदावचत ्रुग्र्ाः भिेयःु । 

जनानां निरोधः  

 यास्मीनिाला वनरसतरां िदसती अवस्त “ग्रामस्य मवहलाः  एतेभ्यः सिेभ्यः बहुरुष्टाः आसन ् । ताः 

परामशुं स्िीकतुुं मम समीपे अवप आितित्यः । अहां ताः उक्तिती यत ्अहां विभािस्य केनवचत ्अविकाररर्ा 

एतवस्मन ्विषये िाताुं कतुुं प्रयत्नां कररष्यावम । परसत ुअहम ्अवप वनवितरूपेर् इमाां  िाताुं न कथवयतुां शक्नोवम 

स्म यत ्एतदथुं वकयान ्कालः अपेवितः । एतवस्मन ्िङ्िाबाई बोवितिती यत ्अस्मावभः स्ििाडां कणस्य पाषणदस्य 

समीपम ्एताां समस्याां नीत्िा िसतव्यां स्यात ्िस्ततुः मतदानां कृत्िा अस्मावभः सः वचतः अवस्त । तस्य परुतः 

अस्मावभः विरोिप्रदशणनां करर्ीयम ्। 

 िङ्िाबाई मवहलानाां कवञ्चत ्लघसुमहूां एकत्रीकृतिती अवप च पाषणदस्य िहृां प्राप्तिती । सिाणः मवहलाः 

िहृस्य परुतः बवहः िा उद्घोषान ्आरधविित्यः तदा पाषणदः िहृात ्बवहः आितः तथा च सः तासाां समस्यानाां 

विषये पषृ्टिान ् । िङ्िाबाई स्िग्रामवट्ककायाः ददुणशायाः विषये उक्तिती । पाषणदः ताभ्यः मवहलाभ्यः िचनां 

 पनुचणिर्ां कवित ्नतूनः विषयः नावस्त। वचत्रे दृश्यमानस्य जनस्य इि 

केचन जनाः वचरकालात ् किणदस्य काचस्य प्लावस्ट्ककस्य िातोः च 

पनुचणिर्ां कुिणवसत। िहृ्यप्लावस्ट्ककस्य पनुचणिर्े अिकरचेता 

मखु्यकतणव्यां वनिणहवत। 
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दत्तिान ्यत ्सः अवग्रमे वदने तावभः सह वनिमायुके्तन सह मेवलतुां िवमष्यवत । सहिै स्िग्रामवट्ककायाः सिवः 

ियस्कैः एकवस्मन ् पत्रके हस्तािरावर् कारवयतमु ् उक्तिान ् । प्राथणना इयम ् आसीत ् यत ् तेषाां ग्रामवट्ककातः 

अिकरवनस्तारर्स्य वनयवमतव्यस्था भिेत ् । सः परामषृ्टिान ् यत ् श्वः आयकेु्तन मेलनाथुं िमनसमये 

स्थानीयस्िच्छतायाः अवभयसतारम ्अवप अस्मावभः सह नयनम ्उवचतां भविष्यवत । अनेन  लाभोऽयां भविष्यवत 

यत ्सः िकु्तां  शक्नोवत वस्थवतः वकयती असमीचीना अवस्त ।  

 तवस्मन ् वदने सम्परू्े सायांकाले बालकाःप्रवतिहृां ितिसतः यस्मात ् प्राथणनापत्रे अविकाविक-रूपेर् 

पररिारजनानाां हस्तािरावर् भिेयःु । अवग्रमे प्रातःकाले व्यापकसङ्ख्यायाां मवहलाः पाषणदेन स्िच्छतावभयसत्रा 

च सह निरवनिमस्य कायाणलयां ितित्यः । आयकु्तः सम्परू्ेन समहूने सह वमवलतिान ् परसत ु सः व्याजम ्

आरधवििान ्यत ्निरवनिमस्य पाशे्व पयाणप्तसङ्ख्यायाां भारिाहकयानावन उपलधविावन न सवसत । िांिाबाई झवट्कवत 

उक्तिती परसत ु इत्थम ् अनभुयूते यत ् भितः पाशे्व िनाढ्यिेत्रेभ्यः अिकरम ् उत्थापवयतुां पयाणप्तट्रकयानावन  

सवसत । 

 जहााँिीरः झवट्कवत उक्तिान ्अनेन त ुआयकु्तः वनःशधवदः एि जातः स्यात ्।  

“असयत ् वकम!् सः शीघ्रां प्रबसिाथणम ् उक्तिान”् । “यास्मीनिाला बोवितिती “िांिाबाई-महोदया 

आयकु्ताय पिूणसचूनाां दत्तिती यत ्यवद द्वयोः वदनयोः अभ्यसतरे कायुं न भविष्यवत तवहण निरवनिमस्य परुतः 

व्यापकसङ्ख्यायाां मवहलाः प्रदशणनां कररष्यवसत । 

“तवहण वकां  िीथीनाां स्िच्छता जाता? रेहाना 

झवट्कवत पषृ्टिती, या कदावचत ् विषयम ् अपरू्ुं  न 

त्यजवत स्म ।  

वदनद्वयां याित ् वकवञ्चत ् अवप कायुं नाभतू ् । 

यदा केनवचत ्महता समहूने विरोिप्रदशणनां कृतां उच्चैः 

उद्घोषाः उच्चाररताः तदा  कायुं वसद्धम ् । अिनुा 

ग्रामवट्ककायाः स्िच्छताकायुं वनयवमतरूपेर् जायते ।  

गङ््गाबाई कं चवषयम ्अचिकृत्य चवरोिं करोचत स्म? 

भवतीनां चिततनस्य अनसुारं गङ््गाबाई पाषघदस्य 

समीपं गततुं चकमिं चिचतततवती? 

यदा आयकेु्तन इद ं कचितं यत ् नगरे ट्रकयानानां 

सङ्््या पयाघप्तमात्रया नाचस्त तदा गंगाबाई चकम ्

उक्तवती? 

एतस्याः  र्िनायाः सिुदः अततः तिा जातः यिा 

बम्बइया-िलचित्रगहृस्य भवचत, माला उक्तवती । 

खालायाः सेिाननिृते्ः अनन्तरं नकं नकं 

पररिनतषतम ्अनस्त? 

यास्मीनिाला बालकान ् यं चवषयं न उक्तवती सः 

अयम ्अचस्त यत ् इदानीततनकाले िनं रचक्षतुं बहटष ु

नगरचनगमेष ु अवकरस्य उत्िापनस्य कायं 

अनबुतिस्य उपरर अनबुति-ग्रहीतिॄां पार्श्वे दत्तम ्

अचस्त। एतत ् चनजकरिम ् इचत उच्यते। एतस्य 

अचभप्रायः अचस्त यत ्याचन कायाघचि पवू ंसवघकारीय-

कमघिाररिः कुवघचतत स्म ताचन कायाघचि अिनुा 

चनजसमहूाः कुवघचतत।चनज-समहू-प्रमिुः यान् 

श्रचमकान ् काये चनयोजयचत तेभ्यः तयनूतम ं िनं 

यच्छचत। तेषां श्रचमकािा ंवचृत्तः अस्िाचयनी भवचत। 

अवकरस्य उत्िापनस्य कायं बहटभयंकरम ् अचप 

भवचत। प्रायः तेषां पार्श्वे स्वसरुक्षायाः सािनाचन न 

भवचतत। यचद कायघकरिसमये ते व्रचिताः भवयेुः तचहघ 

तेषां पालनाय कचित ्अचप न भवचत । 
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सा आत्मानं नेतृत्िकर्त्याषः गंगाबाई-

महोदयायाः इि अहम ्अचस्म  इचत स्वप्नं पश्यचत 

स्म । सव े बालकाः गंगाबाई-महोदयायाः किां 

श्रतु्वा आनचतदताः जाताः । ते किाश्रविे अभ्यस्ताः 

त ु आसन ् एव । ग्रामचिकायां गंगाबाई-वयाघयाः 

बहटसम्मानः आसीत ्अचप ि जनाः तां बहट मतयतते 

स्म परतत ुतस्य कारि ंते अिनुा ज्ञातवततः । 

बालाः िालायाः ितयवाद ंकृतवततः अचप 

ि गततुं सज्जाः जाताः । गमनकाले रेहाना उक्तवती 

िाला केवलं कचित ्अचततमः प्रनः ः इतोिचप अचस्त 

गहृ ेअिनुा यौ द्वौ अवकर-कण्डोलौ स्तः तदचप चकं 

गंगाबाईमातयायाः परामशघः आसीत?् 

िाला हचसतवती । उक्तवती” भोः न व न व! इद ंत ु

नगरचनगमेन एव परामशघः दत्तः आसीत ् यत ् वयं 

िाद्य-वस्तचून अचप ि गचलताचन वस्तचून 

अवकरकण्डोले एव स्िापयेम अचप ि प्लाचस्िक-

काि- सदृशाचन अचवलय-शीलाचन वस्तचून 

अतयचस्मन ्अवकरकण्डोले पातयेम यदा वयं स्वस्य 

अवकरस्य ियनं कुमघः तचहघ चनगमजनानां कायं 

चकचञ्ित ्सरलं भवचत । 

बालाः एतावतां प्रनः ानाम ्उत्तरदानाय 

िालायाः पनुः ितयवाद ंकृतवततः अचप ि मतद ं

वीचिं प्रचत गतवततः । बहटचवलम्बः जातः आसीत ्

अचप ि त ः शीघ्राचतशीघं्र गहृ ंप्राप्तव्यम ्आसीत ्। 

अद्य अतयचदनानाम ्अपेक्षया अपेक्षया वीथ्याम ्

अचिकं तमः आसीत ्। ते उपरर भागं प्रचत दृष्वततः 

पनुः हसततः परस्परं दृष्वततः अचप ि पनुः 

िालायाः गहृ ंप्रचत िाचवतवततः । 

१९९४तम ेसरूतनगरे भयङ््कर-प्लेग-रोगः प्रसतृः आसीत।् सरूतं भारतस्य सवेष ुमचलननगरेष ुचकचञ्ित ्आसीत।् 

जनाः गहृािां उपहार-गहृािा ंि अचप अवकरं पार्श्वघस्िास ुनाचलकास ुअिवा राजमाग ेएव चक्षपचतत स्म। एतस्मात ्

कारिात ् स्वच्छताकमघिाररिः अवकरम ् उत्िापचयतुं तिा ि प्रबतिन ंकतुं महत्कष्म ्अनभुवचतत स्म। ततोिचप 

अचिकं नगरचनगमः चनयचमतरूपिे स्वकायं न करोचत स्म यतः चस्िचतः इतोिचप असमीिीना जाता आसीत ्। 

प्लेगरोगः वायनुा प्रसरचत। ये जनाः प्लेगरोगग्रस्ताः भवचतत ते अतयेभ्यः स्वस्िजनभे्यः पिृक्करिीयाः भवचतत । 

सरूतनगरे तचस्मन ्वषे बहवः जनाः प्रािान ्त्यक्तवततः । प्रायः चत्रलक्षाचिकाः जनाः नगरं त्यकंु्त बाध्याः जाताः । 

प्लेगस्य भयात ्इदम ्अचनवायघम ्अभवत ्यत ्नगरचनगमः साविान ंकायं कुयाघत ्। सम्पिूघस्य नगरस्य सम्यक् प्रकारेि 

स्वच्छता जाता। अद्यतन ेकाले िण्डीगढस्य पिात ्भारतस्य स्वच्छेष ुनगरेष ुचद्वतीयं स्िान ंसरूतस्य एव अचस्त । 

चकं भवत्यः जानचतत यत ्भवतीनां ग्रामचिकायां कदा कचत वारं ि अवकरः अपसायघते? चकं भवततः अनभुवचतत यत ्

सवाघस ुग्रामचिकास ुति व एव अवकरः उत्िाप्यते? यचद न व, तचहघ चकमिघम ्? ििां कुवघतत ु। 

चकं भवततः जानचतत यत ् सवघकारः भवतां करदानने एव राजमागाघिां सतेनूां उद्यानानां ि चनमाघिं वीचिष ु ि 

चवद्यतुाचदकस्य ि व्यवस्िा ंकरोचत? स्वपररवारे एतचस्मन ्चवषये वाताघलाप ंकुवघतत ुअचप ि करेभ्यः प्राप्यमानानां लाभाना ं

सिूीं कुवघतत ु। 

१     २     ३ 
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अभ्यासः  

1. बालाः यास्मीनिालायाः गहृ ंचकमिं गतवततः? 

2. नगरचनगमस्य कायाघचि नगरचनवाचसनां जीवन ंकिं प्रभावयचतत? एतादृशानां ितिुाघम ्उपायानां चवषये चलितत ु। 
3. नगरचनगमपाषघदः कः भवचत? 

4. गंगाबाई चकं कृतवती अचप ि चकमिं कृतवती? 

5. ििां कुवघतत ु–  

 उपरर-तनयोः द्वयोः चित्रयोः भवचभः अवकरस्य एकत्रीकरिस्य अचप ि तस्य अपसारिस्य अिवा प्रबतिनस्य ि 

चवचभतनचविीः दृष्ाः । 

(क) भवतां चविारेि कः चवचिः अवकरप्रबतिकस्य कृते सरुचक्षतः अचस्त? 

(ि) प्रिम ेचित्र ेअवकरियस्य यः उपायः दचशघतः अचस्त तचस्मन ्का आपचत्तः अचस्त? 

(ग) चकं भवत्यः चिततयचतत यत ्ये जनाः नगरचनगमषे ुकायं कुवघचतत तेषां पार्श्व ेस्वावकर-प्रबतिस्य व्यवचस्ित-सौचवध्याचन  

चकमिं न सचतत? 

6.  नगरचनगमः स्वकायघस्य कृते िन ंकुतः प्राप्नोचत? 

7.  नगरे बहवः जनाः गहृ्यपे्रष्यवत ्कायं कुवघचतत अचप ि अतयेषां गहृाचि स्वच्छीकुवघचतत । 

तेन एव प्रकारेि बहवः जनाः नगरचनगमस्य कृते कायं कुवघचतत अचप ि नगरं स्वच्छं स्िापयचतत । एतदचतररच्य येष ु

चनवासषे ु ते चनवसचतत तत्र महती असमीिीनता भवचत । एतस्य कारिम ् अचस्त यत ् एतेष ु चनवासषे ु जलस्य 

स्वच्छतायाः ि सचुविाः चवरलतया एव भवचत । नगरचनगमः प्रायः एतस्य कृते एतान ्चनवाचसनः एव दोचषिः इचत 
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मतयते यत ्यस्यां भमूौ एते चनिघनाः स्वगहृ ंचनमाघचतत सा भचूमः एतेषां न भवचत न त ुएते सवघकाराय करं यच्छचतत । 

परतत ुमध्यमवगघस्य चनवासक्षते्रषे ुउद्यानानाम ्वीिीनां प्रकाशाय चनयचमतावकरप्रबतिस्य कृते ि यं व्ययं नगरचनगमः 

करोचत तस्य तोलनायां तत्रत्यचनवाचसनः जनाः अत्यल्प ंकरं यच्छचतत । पाठे अचप भवततः पचठतवततः यत ्नगरचनगमः 

सम्पत ्चतकरात ्केवलं २५-३०प्रचतशतम ्एव आयं प्राप्नोचत । 

 चकं भवततः अनभुवचतत यत ्चनगमने चनवासानां स्वच्छतािं अचिकः व्ययः करिीयः ? इद ंचकमिं महत्त्वपिूघम ्अचस्त? 

अचप ि चकमिघम ्आवश्यकम ्अचस्त यत ्नगरे नगरचनगमः याः सचुविाः िचनकानां कृते व्यवस्िापयचत सा एव 

चनिघनानां कृते अचप लभते ? 

    

इचत सप्तमोिध्यायः 

  


