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पाऱकमंत्र्याच्या जनता 
दरबारातीऱ 

 तक्रार ंचा महापौरांनी घेतऱा 
आढािा 

सिक समस्या ऱिकरात ऱिकर सोिविण्याचे 
अधिकाऱयांना ददऱे ननदेश 

नागपरू, ता. ३१ : ऩारकभंत्री ना.चंद्रळखेय फालनकुऱे मांनी जनतचे्मा वभस्मा जाणून 
घेण्मावाठी झोनननशाम जनता दयफाय कामयक्रभ शाती घेतरा आशे. वोभलायी (ता.३१) 
भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी रकडगंज, आवीनगय ल भंगऱलायी झोनभध्मे आरेल्मा 
तक्रायींचा आढाला भनऩा भखु्मारमातीर डॉ.ऩंजाफयाल देळभखु वबागशृात घेतरा. 



मालेऱी भशाऩौय नंदा जजचकाय मांच्मावभलेत आमकु्त अभबजजत फांगय, उऩनेत्मा लऴाय 
ठाकये, भहशरा ल फारकल्माण वभभती वबाऩती प्रगती ऩाटीर, रकडगंज झोन 
वबाऩती दीऩक लाडीबस्भे, आवीनगय झोन वबाऩती लंदना चांदेकय, भंगऱलायी झोन 
वबाऩती वंगगता गगऱ्शे, नगयवेलक भनोज वांगोऱे, अनतरयक्त आमकु्त याभ 
जोळी, कामयकायी अभबमंता (वलद्मतु) वंजील जमस्लार, कामयकायी अभबमंता गगरयळ 
लावननक, आयोग्मगधकायी डॉ.वनुीर कांफऱे, ऩळगुचककत्वक डॉ.गजेंद्र भशल्रे, झोन 
वशामक आमकु्त वलयश्री गणेळ याठोड, वबुाऴ जमदेल, शरयळ याऊत, वलजम 
शुभने, फाजाय वलबागाच ेश्री. उभयेडकय, लदै्मकीम अगधकायी डॉ.वलजम जोळी, वंफंगधत 
झोनच ेझोनर अगधकायी, ओवीडब्लल्मचू ेअगधकायी प्राभखु्माने उऩजस्थत शोते. 

प्रायंबी भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी नतन्शी झोनच्मा प्रबागननशाम तक्रायी लाचनू 
दाखलत त्मालय अगधकाऱ्मांनी कोणती कामयलाशी केरी माचा आढाला घेतरा. 
भोकळ्मा बखंूडालय कचया वाचनू आशे, त्मा बखंूडधायकांना नोटीव फजालण्मात माला 
आणण त्मांच्मालय दंड आकायण्मात माला, अवे ननदेळ भशाऩौयांनी हदरे. काशी बखंूड शे 
नावपु्रच्मा अखत्मारयत अवल्माने त्माफाफत नावपु्रळी ऩत्रव्मलशाय कयाला, अवेशी 
भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी वागंगतरे. रकडगंज झोनभधीर कृऴी उत्ऩन्न फाजाय 
वभभतीच्मा कामयरमातून कचया जाऱण्मात मेतो अळी तक्राय शोती. मालय कृऴी 
उत्ऩन्न फाजाय वभभतीरा नोटीव फजालण्मात आरा आशे. माभळलाम ५० शजाय 
रूऩमांचा दंड आकायण्मात आरा अवल्माची भाहशती वंफंगधत अगधकाऱ्मांनी हदरी. 
झोनभधीर ऩथहदले, यस्ते दरुूस्तीच्मा तक्रायींचा आढाला भशाऩौयानंी अगधकाऱ्मांभापय त 
घेतरा. आवीनगय झोनभधीर वऩलऱी नदीलय वंयषक भबतं फाधंण्माच्मा तक्रायीचा 
आढाला भशाऩौयांनी घेतरा. माभळलाम आवीनगय आणण भंगऱलायी झोनभधीर 
ऩथहदले, अनतक्रभ, गडयराईन वभस्मा, वऩण्माच्मा ऩाण्माचा 
वभस्मा, स्लच्छतेवंदबायतीर तक्रायींचा आढाला घेतरा. वलय वभस्मा रलकयात रलकय 
वोडवलण्मात माव्मात, अवे ननदेळ भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी हदरे. अगधकाऱ्मांनी 
प्रबागाभध्मे काभ कयताना स्थाननक नगयवेलकांना काभाची वंऩणूय भाहशती देण्मात 
माली, अळी वचूनादेखीर केरी. ऩटे्ट लाटऩावंदबायत झोनभध्मे एक वलळऴे भळबफय 
रालण्मात माल,े अवे ननदेळ देखीर भशाऩौयानंी मालेऱी फोरताना हदरे.  


