नागपूर महानगरपालऱका, नागपूर
(जनसंपकक विभाग)
प्रलसद्धी पत्रक

ता. ३१ डिसेंबर २०१८

पाऱकमंत्र्याच्या जनता
दरबारातीऱ
तक्रार ंचा महापौरांनी घेतऱा
आढािा
सिक समस्या ऱिकरात ऱिकर सोिविण्याचे
अधिकाऱयांना ददऱे ननदे श
नागपरू , ता. ३१ : ऩारकभंत्री ना.चंद्रळेखय फालनकुऱे मांनी जनतेच्मा 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 भख्
ु मारमातीर डॉ.ऩंजाफयाल दे ळभख
ु वबागश
ृ ात घेतरा.

मालेऱी भशाऩौय नंदा जजचकाय मांच्मावभलेत आमक्
ु त 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

आमक्
ु त

याभ

जोळी, कामयकायी अभबमंता (वलद्मत
ु ) वंजील जमस्लार, कामयकायी अभबमंता गगरयळ
लावननक, आयोग्मगधकायी
वशामक

आमक्
ु त

डॉ.वन
ु ीर कांफऱे , ऩळगु चककत्वक

वलयश्री

गणेळ

याठोड, वब
ु ाऴ

डॉ.गजेंद्र

जमदे ल, शरयळ

भशल्रे, झोन

याऊत, वलजम

शुभने, फाजाय वलबागाचे श्री. उभये डकय, लैद्मकीम अगधकायी डॉ.वलजम जोळी, वंफंगधत
झोनचे झोनर अगधकायी, ओवीडब्लल्मच
ू े अगधकायी प्राभख्
ु माने उऩजस्थत शोते.
प्रायं बी भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी नतन्शी झोनच्मा प्रबागननशाम तक्रायी लाचन
ू
दाखलत त्मालय अगधकाऱ्मांनी कोणती कामयलाशी केरी माचा आढाला घेतरा.

भोकळ्मा बख
ू ंडालय कचया वाचन
ू आशे , त्मा बख
ू ंडधायकांना नोटीव फजालण्मात माला
आणण त्मांच्मालय दं ड आकायण्मात माला, अवे ननदे ळ भशाऩौयांनी हदरे. काशी बख
ू ंड शे

नावप्र
ु च्मा अखत्मारयत अवल्माने त्माफाफत नावप्र
ु ळी ऩत्रव्मलशाय कयाला, अवेशी
भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी वांगगतरे. 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 दं ड आकायण्मात आरा अवल्माची भाहशती वंफंगधत अगधकाऱ्मांनी हदरी.

झोनभधीर ऩथहदले, यस्ते दरू
ु स्तीच्मा तक्रायींचा आढाला भशाऩौयांनी अगधकाऱ्मांभापयत
घेतरा. आवीनगय झोनभधीर वऩलऱी नदीलय वंयषक भबंत फांधण्माच्मा 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 ननदे ळ भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी हदरे. अगधकाऱ्मांनी
प्रबागाभध्मे काभ कयताना स्थाननक नगयवेलकांना काभाची वंऩण
ू य भाहशती दे ण्मात

माली, अळी वच
ू नादे खीर केरी. ऩट्टे लाटऩावंदबायत झोनभध्मे एक वलळेऴ भळबफय
रालण्मात माले, अवे ननदे ळ दे खीर भशाऩौयांनी मालेऱी फोरताना हदरे.

