नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर
(जनसंऩकक वळभाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. २९ ऑगस्ट २०१९

सळक ऴासकीय योजनांची माहहती
ऱोकप्रतततनधींनी जनतेऩयंत ऩोहचवळणे
गरजेचे : महाऩौर नंदा जजचकार
प्रभागामध्ये लऴबिर आयोजजत करण्याचा नगरसेळकांना
सल्ऱा : कायकऴाले त ६६ नगरसेळकांची उऩजस्थती
नागऩरू ,ता.29. नगयवेलक शे जनतेचे प्रतततनधी म्शणन
ू कामययत अवतात. जनतेच्मा

वभस्मा प्रबालीऩणे ळावनाऩढ
ु े भाांडण्मावाठी जनतेने आऩल्मारा तनलडून ददरे आशे .
ळावनाद्लाये जनतेवाठी ज्मा मोजना वरू
ु केल्मा आशे त, त्माची भादशती जनतेऩमंत
ऩोशचचलण्माचे काभ नगयवेलकाांचे आशे आणण ते काभ त्माांनी मळस्लीऩणे कयणे
गयजेचे आशे , अवे प्रततऩादन भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी केरे.

नागऩयू भशानगयऩालरका आयोग्म वलबाग आणण टाटा ट्रस्ट माांच्मा वांमक्
ु त

वलद्मभाने ळावनाच्मा आयोग्म वलऴमक मोजनाांची भादशती नगवेलकाांभापयत

जनतेऩमंत ऩोशचण्मात माली, माउद्देळाने गरू
ु लायी (ता.२९) भशाऩौय नांदा जजचकाय
माांच्मा अध्मषतेत भशार मेथीर याजे यघज
ू ी बोवरे नेताजी नगय बलन मेथे
कामयळाऱे चे आमोजन कऱण्मात आरे शोते.

मालेऱी उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, वलयोधी ऩष नेते तानाजी लनले, लैद्मकीम वेला
ल आयोग्म ल लैद्मकीम वेला वलभती उऩवबाऩती नागेळ वशाये , वलभती वदस्म
रीरा शाथीफेड, अततरयक्त आमक्
ु त अझीझ ळेख, आयोग्म उऩवांचारक डॉ.बालना

वोनकुवऱे , अततरयक्त आयोग्म अचधकायी डॉ.वलजम जोळी प्राभख्
ु माने उऩजस्थत शोते.
भशाऩौय नांदा जजचकाय म्शणाल्मा, ळावनाने वलयवाभान्म नागरयकाांवाठी वलवलध

आयोग्म मोजना वरू
ु केल्मा आशे त. मा मोजनाांची भादशती वाभान्म नागरयकाांऩमंत

ऩोशोचत नाशी. भशायाष्ट्ट्र ळावनाने आयोग्म वलऴमक मोजनाांचे कक कलच नागरयकाांना
ददरे आशे . त्माची अांभरफजालणी नीट शोणे गयजेचे आशे . मा वलय मोजना वाभन्म
नागरयकाांऩमंत ऩोशचवलण्मावाठी रोकप्रतततनधी शे उत्तभ भाध्मभ आशे .

नगयवेलकाांचा रोकप्रतततनधीांळी वांऩकय दाांडगा अवतो. नागरयकाांना कोणततशी अडचण
आरी की, ते वलयप्रथभ नगयवेलकाांळी वांऩकय वाधतात. अळालेऱी नगयवेलकाांना मा
मोजनाांवलऴमी भादशती अवणे आलश्मक अवते, अवेशी भशाऩौय म्शणाल्मा.

लाढते ळशयीकयण ल त्माभऱ
ु े आयोग्मालय शोणा-मा ऩरयणाभारा आऱा घारण्मावाठी
भशायाष्ट्ट्र ळावनाभापयत नलनलीन उऩक्रभ याफवलण्मात मेत आशे त. मा उऩक्रभाची
अांभरफजालणी भनऩा आयोग्म वलबागाभापयत कयण्मात मेत आशे . ऩयां तू मा

उऩक्रभाांची भादशती जनतेऩमंत ऩोशोचणे आलश्मक आशे . मा फाफीचा वलचाय करुन
नगयवेलकाांवाठी कामयळाऱे चे आमोजन कयण्मात आरे आशे .

माऩल
ू ी आयोग्म उऩवांचारक डॉ.बालना वोनकुवऱे माांनी ळावनाच्मा प्रधानभांत्री

जनआयोग्म मोजना, जननी वयु षा मोजना, प्रधानभांत्री भात ृ लांदना मोजना, जननी

लळळू वयु षा कामयक्रभ, वध
ु ायीत षमयोग तनमांत्रण कामयक्रभ, आयोग्म ऩोऴण आशाय
ददन, भदशरा आयोग्म वलभती, कुटूांफ कल्माण मा वलय मोजनाांवश ळशयी प्राथलभक

आयोग्म केंद्रात ल भनऩा दलाखान्मात उऩरब्ध वेलाांफाफतशी भादशती त्माांनी उऩजस्थत
नगयवेलकाांना ददरी.

भनऩाचा शा ऩदशराच उऩक्रभ अवन
ू नगयवेलकाांवाठी मोजनाांची भादशती दे णायी
कामयळाऱा ऩदशल्माांदाच भनऩाभध्मे आमोजजत कयण्मात आरी.

