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ता. २६ सप्टें बर २०१९

खड्डे बुजवळण्याचे कायक
यद्ध
ु पातलीळर करा!

आयक्
ु त अलभजीत बांगर यांचे ननर्दे ऴ : कायक प्रगतीची
केऱी आकस्ममक पाहणी

नागपूर, ता. २६ : नागऩूर वसरातील रस्त्ाांऴर ऩडलेले खड्डे बुजवऴण््ाचे
का्य ्ुद्धऩातळीऴर करा. दोन ऩाळीत काम करा, अषे ननदे व नागऩूर

मसानगरऩाललकेचे आ्क्
ु त अलिजीत बाांगर ्ाांनी अधधकाऱ्ाांना ददले.
नागऩूर वसरातील रस्त्ाांऴर ऩडलेल््ा खड्ड््ाांचा वऴश् मनऩा

आ्क्
ु ताांनी गाांिी्ायने घेतला अषन
ू ्ाषाठी गेल््ा कासी ददऴषाांऩाषन
ू
त्ाांनी अधधकाऱ्ाांच््ा बैठका घेत खड्ड््ाांना बुजवऴण््ाषांदिायत कडक

ननदे व ददले आसे त. प्रारां िी का्यकारी अलि्ांत्ाांच््ा आणण नांतर प्रत्ेक
झोनमधील अधधकारी, उऩअलि्ांता, कननष्ठ अलि्ांत्ाांषोबत बैठक घेऊन
वऴश्ाचे गाांिी्य षमजाऴून षाांधगतले. मांगळऴारी (ता. २४) घेतलेल््ा

बैठकीत त्ाांनी षात ददऴषाांत षांऩूणय नागऩूर वसरातील खड्डे बुजवऴण््ाचे

ननदे व ददले. ्ाच अनश
ु ांगाने गरु
ु ऴारी (ता. २६) मनऩा आ्क्
ु त अलिजीत

बाांगर ्ाांनी नागऩरू वसरातील खड्डे बज
ु वऴण््ाच््ा कामाची प्रगती जाणन
ू
घेण््ाषाठी आकस्स्मक दारा केला. ्ाऴेळी त्ाांच््ाषोबत अधीहक

अलि्ांता (लोककमय) मनोज तालेऴार, आरोग्् अधधकारी (स्ऴच्छता)
षन
ु ील काांबळे , लक्ष्मीनगर झोनचे षसा्क आ्क्
ु त राजू लिऴगडे,

का्यकारी अलि्ांता आर.जी. खोत, डी.डी. में डुलकर, चांद्रकाांत गिने
उऩस्स्थत सोते.

आ्ुक्त अलिजीत बाांगर ्ाांनी प्रारां िी लोसाऩूल आणण त्ानांतर कॉटन
माकेट ्ेथील मेट्रोच््ा कामामुळे ऩडलेल््ा खड्ड््ाांची ऩासणी केली.

मेट्रोच््ा कामामुळे ऩडलेले खड्डे नागऩरू मेट्रोच््ा अधधकाऱ्ाांनी तातडीने
बुजऴाऴे, अषे ननदे व त्ाांनी ददले. रस्त्ालगत अषलेले ऩाणी काढून
आऴश््क तेथे ऩाईऩलाईन टाकण््ाचे ननदे वसी त्ाांनी षांबांधधत
अधधकाऱ्ाांना ददले.
्ानांतर आ्ुक्त अलिजीत बाांगर से अजनी चाकात ऩोसोचले. अजनी
चाकातून खामला चाकाकडे जाणाऱ्ा रस्त्ाऴर ऩडलेल््ा खड्ड््ाांना

बज
ु वऴण््ाचे का्य षरू
ु सोते. ्ा कामाच््ा प्रगतीचा त्ाांनी आढाऴा घेतला.
प्रत्ेक झोनमधील षांबांधधत अधधकाऱ्ाांवी षांऩकय षाधून त्ाांच््ा-त्ाांच््ा
हेत्रातील कामाची मादसतीसी त्ाांनी जाणून घेतली. खड्डे बुजवऴण््ाचे

का्य ददऴषरात्र षरू
ु ठे ऴा. दोन ऩाळीमध््े का्य करण््ाचे ननदे वसी त्ाांनी
ददले. मनऩाच््ा सॉटलमक्ष प्लान्टऴर जर अधधक िार ्ेत अषेल तर

नागऩूर षुधार प्रन््ाषच््ा सॉटलमक्ष प्लान्टची मदत घेण््ाचे ननदे वसी
त्ाांनी ्ाऴेळी अधधकाऱ्ाांना ददले.

खड्डे बज
ु वऴताना ऴासतक
ु ीचा खोळां बा सोऊ न्े म्सणन
ू ऴासतक
ू ऩोललषाांनी
अन्् रस्त्ाांऴरून ऴासतक
ू ऴळऴाऴी, ्ाषाठी ते स्ऴत: ऩोललष उऩा्क्
ु त

(ऴासतूक) ्ाांच््ावी बोलले. ऴासतूक ऩोललषाांवी षमन्ऴ् ठे ऴून ऴासतुकीत
अडथळा ्ेणार नासी, ्ाची काळजी घ््ाऴी, अषे आऴासन त्ाांनी केले.

