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‘जनसंिाद’ मधीऱ तक्रारींचा 
ऩाऱकमतं्रयांकडून ऩाठऩुरािा 

गांधीबाग ि सतरंजीऩुरा झोनच्या विविध 
विषयांसदंभाकत बैठक 

नागऩरू, ता. १९ : नागऩयू भशानगयऩालरकें तगगत गाांधीफाग ल वतयांजीऩयुा झोनभध्मे 
घेण्मात आरेल्मा ‘जनवांलाद’भधीर ळावन स्तयालयीर तक्रायीांचा ऩारकभांत्री चांद्रळखेय 
फालनकुऱे माांनी ऩाठऩयुाला केरा. मावांफांधी ळननलायी (ता.१९) भनऩा भखु्मारमातीर डॉ. 
ऩांजाफयाल देळभखु स्भतृी स्थामी वलभती वबागशृात ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे 
माांनी वलवलध तक्रायीांवांदबागत आढाला फठैक घेतरी. 

फठैकीभध्मे भशाऩौय नांदा जजचकाय, आभदाय वलकाव कुां बाये, कृष्णा खोऩड,े स्थामी 
वलभती वबाऩती लीयेंद्र कुकयेजा, वत्ताऩष नेते वांदीऩ जोळी, आमकु्त अलबजीत 
फाांगय गाांधीफाग झोन वबाऩती लांदना मेंगटलाय, आयोग्म वलभती वबाऩती भनोज 
चाऩरे, ऩरयलशन उऩवबाऩती प्रलीण लबवीकय, ज्मेष्ठ नगयवेलक दमाळांकय नतलायी, 



नगयवेलक वांजम चालये, याजेळ घोडऩागे, प्रकाळ बोमय, भशेळ भशाजन, ननतीन 
वाठलणे, जुल्पेकाय अशभद बटु्टो, यभेळ ऩणेुकय, नगयववेलका अलबरूची याजगगये, वयरा 
नाईक, वभेुधा देळऩाांड,े ळकुां तरा ऩायले, श्रद्धा ऩाठक, आळा उईके, अांवायी वय्मद फगेभ 
भो. ननजाभदु्दीन, अनतरयक्त आमकु्त यलीांद्र ठाकये, स्भाटग लवटीच े भखु्म कामगकायी 
अगधकाय कामगकायी डॉ. याभनाथ वोनलणे, उऩजजल्शागधकायी यलीांद्र 
कुां बाये, अलबमांता (स्रभ) याजेंद्र यशाटे, याजेळ बतुकय, वशामक आमकु्त वलजम शुभने, 

वशामक आमकु्त प्रकाळ लयाड,े अळोक ऩाटीर, आयोग्म 
अगधकायी (स्लच्छता) डॉ. वनुीर काांफऱे, ऩळगुचककत्वक अगधकायी डॉ. गजेंद्र भशल्रे, 

माांच्मावश नागऩयू वधुाय प्रन्माव, ऩोलरव वलबागाच े अगधकायी प्राभखु्माने उऩजस्थत 
शोत.े 

मालेऱी ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी यस्त्माच े फाांधकाभ, अनतक्रभण, ऩाणी 
ऩयुलठा, ऩाककिं ग, कचया घय मावश नागरयकाांच्मा वलवलध तक्रायीांलय वलस्ततृ चचाग करून 
त्मा वोडवलण्मावाठी वांफांगधत वलबागाच्मा अडचणी दयू करून त्लरयत कामगलाशी 
कयण्माच ेननदेळ ददरे. 

गाांधीफाग झोनभधीर भावोऱी ल भटन भाकेट स्थानाांतयणावांदबागत स्भाटग लवटी 
प्रकल्ऩाांतगिंत कऱभना मेथे जागा देण्मात आरी अवनू मा प्रस्तालालय त्लयीत 
कामगलाशी कयण्माच े ननदेळ मालेऱी ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी ददरे. 
रकडगांज मेथीर भनऩा जागेभधीर अनतक्रभणाभऱेु नागरयकाांना नाशक त्राव वशन 
कयाला रागत आशे. मा दठकाणी अवाभाजजक तत्लाांचा लालय अवल्माने वयुषेचाशी 
प्रश्न ननभागण शोतो. भनऩा प्रळावनाने ऩोलरव फांदोफस्तात ७ ददलवात ऩणूग अनतक्रण 
काढून वांफांगधत जागेलय ऩनु्शा अनतक्रभण शोउ नमे मावाठी मोग्म कामगलाशी 
कयण्माचशेी ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी ननदेलळत केरे. 

ऩाणी ऩयुलठा वयुक्षषत ठेलण्मावांदबागतीर तक्रायीलय ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे 
माांनी प्रळावनाने मेत्मा काऱात ऩाण्माची  टांचाई रषात घेता प्रळावनान ेगाांलबमागन े
दखर घेण्माच े ननदेळ ददरे. ळशयातीर वलदशयीांची मोग्म स्लच्छता करून प्रत्मेक 
वलदशयीच े ऩाच लभटय खोरीकयण कयणे तवेच वलदशय ल फोअयलेरलय ऩम्ऩ फवलनू 



रघनुऱ मोजना याफलनू नागरयकाांवाठी ऩाण्माची व्मलस्था कयणे. ऩाणी शे जीलन 
अवनू ऩाण्मारा प्रथभ प्राधान्म देत माफाफत कामग कयण्माचशेी त्माांनी ननदेलळत केरे. 

वांत्रा भाकेट मेथीर कचया घय शटलनू याभझलु्माखारीर येल्लेच्मा जागेभध्मे कचया 
ट्रान्वपय स्टेळन फनवलण्माफाफत येल्लेरा ऩत्र देउन ऩयलानगी घेण्माचशेी ननदेळ 
त्माांनी मालेऱी ददरे. मालळलाम गदीच्मा दठकाणच ेयस्ते रूां दीकयण, ऩाककिं गवाठी ऩी१ 
ल ऩी२, येल्ले क्रॉलवांगलय ऩादचायी ऩरू, अनतक्रभण, अवाभाजजक तत्ल, लक्त फोडग, 
डीवीआय ननमभ फदरणे, ळशयातीर वीवीटीव्शी, ऐलजदायाांना स्थामी नोकयी अळा 
वलवलध तक्रायीांवांदबागतशी मालेऱी ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी चचाग केरी ल 
ऩढुीर फठैकीभध्मे मा वलऴमाांलय मोग्म कामगलाशी कयण्माचशेी त्माांनी ननदेलळत केरे.  
 


