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खड्डे दरु
ु स्त न झाल्यास

अधिकाऱयांिर करणार जबाबदारी
ननश्चित
मनपा आयुकतांिे ननदे श : खड्ड्यांच्या प्रचनािर
मनपा प्रशासन गंभीर

नागपरू , ता. २४ : नागऩयू भशानगयऩालरका शद्दीत मेणाऱ्मा यस्तमाांच्मा

दे खबार, दरु
ु स्तीची जफाफदायी शी भनऩाचीच आशे . खड्डे ऩडरे की ते
तातडीने फुजवलणे शे मांत्रणेचे काभ आशे . जफाफदायी अवरेल्मा

अधधकाऱ्माचे कततव्म आशे . मा कततव्मात कुठरीशी कवूय खऩलून घेणाय

नाशी. वध्मा अवरेरे खड्डे एक आठलड्माऩमंत फज
ु लन
ू तमाचा अशलार

द्मा, अन्मथा वांफांधधत अधधकाऱ्माांलय कठोय कायलाई कयण्मात मेईर, अवा
इळाया भनऩा आमुक्त अलबजीत फाांगय माांनी अधधकाऱ्माांना ददरा.

भनऩा आमक्
ु ताांनी ळशयातीर खड्ड्माांचा वलऴम गाांबीमातने घेत भांगऱलायी

(ता. २४) भनऩा भुख्मारमातीर डॉ. ऩांजाफयाल दे ळभख
ु स्भत
ृ ी वबागश
ृ ात

अधधकाऱ्माांची तातडीची फैठक घेतरी. फैठकीरा भनऩा आमुक्त अलबजीत
फाांगय माांच्मावश अततरयक्त आमुक्त यलीांद्र ठाकये , अधीषक अलबमांता

भनोज तारेलाय, कामतकायी अलबमांता धगयीळ लावतनक, अभीन अख्तय,
अयवलांद फायाशाते, नये ळ फोयकय, आवायाभ फोददरे, वलधी अधधकायी व्मांकटे ळ
कऩरे माांच्मावश वलत झोनचे उऩअलबमांता आणण कतनष्ठ अलबमांता
उऩस्स्थत शोते.
खड्ड्माांच्मा वलऴमाांचे गाांबीमत वाांगत आमुक्त अलबजीत फाांगय म्शणारे,
खड्ड्माांभऱ
ु े गांबीय अऩघात शोऊ ळकतात. कुठल्माशी यस्तमाांलय खड्डे

ऩडणे आणण ते लेऱीच न फुजवलणे शे मांत्रणेचे अऩमळ आशे . ऩालवाळ्मात
यस्तमाांत खड्डे ऩडूच नमे, माची काऱजी का घेतरी जात नाशी, अवा

वलार कयीत आता ऩालवाचा जोय ओवयरा आशे . तमाभुऱे ऩुढीर वात
ददलवाांत वलत खड्डे फज
ु लन
ू तो अशलार वादय कया, अवे तनदे ळ तमाांनी
ददरे.

खड्डे फज
ु वलण्मावाठी भशानगयऩालरकेकडे ऩयु े ळी मांत्रणा आशे . तमाभऱ
ु े

नलीन यस्तमाांचे काभे शाती घेण्माआधी ककांला अन्म कुठरेशी नले काभ

वुरू कयण्माअगोदय जे यस्ते आशे त, तमालयीर खड्डे फुजवलण्माचा कामातरा

प्राधान्म द्मा. भनऩाच्मा शॉट लभक्व प्रान्टच्मा भाध्मभातन
ू ऩढ
ु ीर वात
ददलवात खड्डे फुजवलणे ळक्म नवेर तय नागऩूय वुधाय प्रन्मावच्मा शॉट

लभक्व प्रान्टची भदत घेण्माचेशी तनदे ळ तमाांनी ददरे. ददरेल्मा भुदतीच्मा
आत शे कामत झारे नाशी तय वांफांधधत अधधकाऱ्मालय तमाची जफाफदायी

तनस्चचत करून तनमभानव
ु ाय कायलाई कयण्मात मेईर, अवा इळाया तमाांनी
ददरा.

मालेऱी उऩस्स्थती अधधकाऱ्माांनी अन्म वलबागाांभापतत वरू
ु अवरेल्मा

काभाांभुऱे यस्तमाांलय भोठ्मा प्रभाणात खड्डे ऩडल्माची भादशती आमुक्ताांना
ददरी. वालतजतनक फाांधकाभ वलबागाांतगतत अवरेल्मा गोये लाडा रगतच्मा

रयांगयोडलय, भेट्रोचे कामत वुरू अवरेरा लधात योड, काभठी योड आणण वेंट्रर

एव्शे न्मू योड तवेच लीज कांऩनीचे कामत वरू
ु अवरेल्मा वेंट्रर एव्शे न्मू योड,

याष्ट्रीम भशाभागत प्राधधकयणचे कामत वुरू अवरेल्मा ऩायडी भागातलय भोठ्मा
प्रभाणात खड्डे ऩडरे आशे त. भनऩाअांतगतत अवरेल्मा बाांडल
े ाडी मेथेशी
ऩाईऩराईनचे काभ ऩण
ू त झाल्मालयशी ऩन
ु बतयणाची प्रकिमा मोग्म प्रकाये
कयण्मात आरी नवल्माचे अधधकाऱ्माांनी वाांधगतरे. मालय वांफांधधत

वलबागाांना आऩण ऩत्र ऩाठवलरे अवल्माची भादशती आमुक्त अलबजीत

फाांगय माांनी ददरी. यस्ते खोदल्मानांतय तमाचे ऩुनबतयण मोग्म शोत नवेर
तय तमाांना नोटीव दे णे आणण ते कयलन
ू घेण्माची जफाफदायी भनऩा

प्रळावनाची आशे . तमाभुऱे स्लत: अधधकाऱ्माांनी तमालय तनमांत्रण ठे लण्माचे
तनदे ळशी आमुक्ताांनी ददरे. ऩूलीचे काभ ऩूणत झाल्मालळलाम ककांला मोग्म
ऩन
ु बतयण झाल्मालळलाम नव्माने खड्डे खोदण्माची ऩयलानगी दे ऊ नमे,
अवेशी तनदे ळ आमुक्ताांनी ददरे.

