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कामात ननष्कालजीऩणा
करणाऱ्या कंत्राटदार ळ
अधधकाऱ्यांळर कारळाई करा आयक्
ु त
समन्ळयन बैठकीत सळक वळभागांना ननदे ऴ : ऴहरातीऱ
खड्डे दरू
ु स्तीचा घेतऱा आढाळा
नागऩूर,ता.१२. ळशयातीर खड्डे दरू
ु स्ती वंदबाात वभन्लमन वमभतीच्मा
भागीर फैठकीभध्मे वात ददलवात ळशयातीर खड्डे फज
ु वलण्माचे आदे ळ

आमुक्त अमबजीत फांगय मांनी ददरे शोते. ददरेल्मा आदे ळाची काम प्रगती

आशे , माचा आढाला घेण्मावाठी ळननलायी वभन्लमन वमभतीची दव
ु यी फैठक
आमोजजत कयण्मात आरी शोती. मा फैठकीभध्मे आढाला घेताना

वभाधानकायक जस्थती न ददवन
ू आल्माने आमक्
ु तांनी नायाजी व्मक्त

कयत काभात ननष्काऱजीऩणा कयणाऱ्मा कंत्राटदायांलय ल अधधकाऱ्मांलय
कायलाई कयण्माचे ननदे ळ वला वलबागांना ददरे.
नागऩयू ळशयांभध्मे ळावकीम मंत्रणेवंदबाातीर खड्डे दरू
ु स्ती वंदबाात

वभन्लमन वमभती गठीत कयण्मात आरी अवून मा वमभतीची दव
ु यी

फैठक आमुक्त अमबजीत फांगय मांच्मा अध्मषतेखारी ळननलायी (ता.१२)

भनऩा भुख्मारमाच्मा छत्रऩती मळलाजी भशायाज प्रळावकीम इभायतीभध्मे
आमोजजत कयण्मात आरी. मालेऱी भनऩा आमक्
ु त अमबजीत फांगय

मांच्मावश भनऩा भुख्म अमबमंता उल्शाव दे फडलाय, वमभतीचे वदस्म
वधचल भनऩा अधीषक अमबमंता भनोज तारेलाय, नागऩूय ऩोमरव
उऩामक्
ु त (लाशतक
ू ) धचन्भम ऩंडडत, एनएभआयवीएरचे प्रकल्ऩ

वंचारक,वालाजननक फांधकाभ वलबागाचे अधीषक अमबमंता, नागऩूय वुधाय
प्रन्मावचे अधीषक अमबमंता, याष्रीम भशाभागा प्राधधकयणचे प्रकल्ऩ
वंचारक, अधीषक अमबमंता, एभएवइडीवीएर, भनऩा
जरप्रदाम, वलद्मत
ु , शॉटमभक्वचे कामाकायी अमबमंता प्राभुख्माने उऩजस्थत
शोते.

नागऩयू ळशयात वलवलध ळावकीम मंत्रणेच्मा भारकीचे यस्ते अवन
ू काशी
यस्तमांलय वलवलध मंत्रणेद्लाये भोठ्मा प्रकल्ऩांची काभे वुरू आशे त. मा
काभांभुऱे दठकदठकाणी खड्डे कयण्मात मेत अवतात. मा काभांच्मा

ननमभाती वाठी अलजड मंत्रवाभग्र
ु ी ल वादशतम यस्तमालय अवते जेणेकरून

लाशतूकीरा अडथऱा ननभााण शोतो. माकाभाचा वभन्लम वाधण्मावाठी शी
वमभती गठीत कयण्मात आरी आशे .

वला ळावकीम मंत्रणेच्मा वलबागाच्मा अधधकाऱ्मांनी स्लत् यस्तमालय
फपरून कुठे खड्डे ददवन
ू मेत अवेर तय वंफंधधत वलबागाच्मा

अधधकाऱ्मांना माफाफत अलगत कयाले, मावंफंधी आता शरगजीऩणा आणण
ननष्काऱजीऩणा चारणाय नाशी, अवे ननदे ळ आमुक्त अमबजीत फांगय मांनी
ददरे. उच्च न्मामारमाच्मा ननदे ळानव
ु ाय बादं वल करभ २८३ अन्लमे यस्ता
जय लाऩयण्मामोग्म नवेर आणण तमायस्तमालय जय अऩघात झारा तय
वंफंधधत कंत्राटदायालय पौजदायी गुन्शा नोंदवलरा जाणाय आशे . जय

कंत्राटदायालय गुन्शा नोंदवलरा नाशी तय बादं वल करभ २१७ अन्लमे वंफंधधत
अधधकाऱ्मालय जफाफदायी ननजचचत करून तमांच्मालय गुन्शा नोंदवलरा
जाणाय अवल्माची भादशती आमुक्तांनी मालेऱी ददरी.

ळशयात वुरू अवणाऱ्मा वलवलध काभांचा आढाला तमांनी फैठकीत घेतरा.

भागीर फैठकीत वला वलबागांना तमांच्मा अखतमारयत अवेरेल्मा यस्तमांची
मादी दे ण्मात आरी शोती. ऩयं तु तमाऩैकी काशी यस्तमांलयीर खड्ड्मांची

डागडूजी झारी. ऩयं तु अद्माऩशी अन्म यस्तमांलयीर खड्डे दरू
ु स्त कयण्मात
आरे नवल्माचे आमुक्तांनी वांधगतरे. माभध्मे वालाजननक फांधकाभ

वलबागाच्मा अखतमारयत अवरेरे भानेलाडा योड, म्शाऱगीनगय ते वऩऩऱा
पाटा, वलभानतऱ ते लधाा योड, नागऩयू भेरो ये ल्लेच्मा अखतमारयत अवरेरे
यस्तमांऩैकी ) लधाा योड - वलभानतऱ ते आयफीआम चौक काभठी योड -

ऑटीभोदटव्श चौक ते आयफीआम चौक, बंडाया योड - बंडाया नाका ते वंत
तुकायाभ चौक ते प्रजाऩती चौक, वेंरर ॲव्शे न्मू - प्रजाऩती चौक ते

याभझर
ु ा, कॉटन भाकेट योड - याभझर
ु ा ते कॉटन भाकेट चौक, फडी योड -

कॉटन भाकेट चौक ते फडी भेरो स्टे ळन ते व्शे यामटी चौक, उततय अंफाझयी
भागा - वीताफडी भेरो ये ल्ले स्टे ळन ते अंफाझयी टी ऩॉईंट, दशंगणा योड -

अंफाझयी टीऩॉईंट ते वब
ु ाऴ नगय स्टे ळन ते दशंगणा नाका, शम्ऩमाडा यस्ता

- धंतोरी ऩर
ु ाऩावन
ू अजनी ये ल्ले स्टे ळन मा यस्तमालय काशी दठकाणी भोठे
खड्डे आशे , ते तलरयत फुजवलण्मात माले, अवे ननदे ळ आमुक्तांनी ददरे. भेरो
ये ल्लेची वलकावकाभे शी भोठ्मा यस्तमांलयच आशे . तमादठकाणी तमांचे

फांधकाभ वरू
ु अवते अळा दठकाणीलाशतूकीचा जोय अधधक अवतो. तमाभऱ
ु े
भेरोने जफाफदायीने काभ करून यस्तमातीर खड्डे तातडीने फुजलाले अवे
ननदे ळ आमुक्त अमबजीत फांगय मांनी ददरे. याष्रीम भशाभागा

प्राधधकयणाच्मा अखतमारयत अवरेल्मा यस्तमांऩैकी ऑटोभोदटव्श चौक ते
काभठी नाका चौक, उभये ड योड ते उभये ड नाका चौक, अभयालती योड ते
लाडी नाका, एचफी टाऊन ते ऩायडी मा यस्तमालयीर खड्डे फुजलून यस्ता
दरू
ु स्त कयण्माचे ननदे ळ आमुक्तांनी ददरे. ऩायडी उड्डाण ऩूर - बंडाया
नाका ते वंत तक
ु ायाभ चौक ते रयंग योडलयीर एऩीएभवी चौक, वंत

तुकायाभ चौक ते प्रजाऩती चौक ते वंघऴानगय चौक रयंग योड, काटोर योड

- एभएवईफी चौक ते छालणी चौक ते वखायाभ चौक, बंडाया योड - वीभें ट
यस्तमाचे फांधकाभ - वुनीर शॉटे र ते ऩायडी नाका मा यस्तमांफद्दरचा

आढाला आमक्
ु तांनी मालेऱी फैठकीभध्मे घेतरा. नागऩयू वध
ु ाय प्रन्मावच्मा

अखतमारयत अवरेल्मा यस्तमाभंध्मे भनीऴ नगय बागातीर भुख्म यस्ते, रयंग
योड ऩावून फेवा फेरतयोडी बागाकडे जाणाये भुख्म यस्ते, कऱभना

औद्मोधगक षेत्रातीर यस्ते ५७२ ल १९०० अमबन्मावातीर भनऩाव
शस्तांतरयत न झारेल्मा अमबन्मावातीर यस्ते गुंठेलायी अमबन्माव

अंतगाातीर यस्ते मांचा वभालेळ अवून माफाफतशी फैठकीभध्मे चचाा
कयण्मात आरी. एभएवईडीवीएरच्मा अखतमारयत अवरेल्मा

यस्तमांभध्मे अरंकाय टॉकीज चौक ते आयऩीटीएव योड टी ऩॉईंट
भागाालयीर यस्तमांलय काशी दठकाणी फांधकाभ वादशतम आढऱून आरेरे

ददवरे. ते तातडीने काढण्मात माले, अवे ननदे ळ आमक्
ु तांनी ददरे. जव्श.वीए

चौक ते भशायाजफाग ऩमंत, आयऩीडीएव अंतगात ऩयलानगी दे ण्मात आरेरे
दक्षषण ऩजचचभ षेत्रातीर अंतगात यस्तमांफाफत आढाला आमुक्तांनी घेतरा.
वला वलबागातीर ळाखा अमबमंता, उऩअमबमंता, कननष्ठ अमबमंता, कामाकायी
अमबमंता मांनी फपरून खड्डे फुजरे की नाशी, माची खातयजभा

कयाली, अवेशी आमुक्तांनी वांधगतरे. ओमवडब्रूने काभ कयताना वूचना
परक रालाले, माचप्रभाणे फॎयीगेटींगशी कयणे अननलामा अवल्माचे
आमुक्तांनी वांधगतरे.
नावप्र
ु षेत्रातीर खड्डे शे नावप्र
ु च्मा शॉटमभक्व वलबागाने फज
ु वलण्माचे

ननदे ळ आमुक्त अमबजीत फांगय मांनी ददरे. ऩूला ल उततय बागातीर खड्डे
नावुप्रच्मा शॉटमभक्व वलबागाने कयाले, तमाचे दे मके भनऩा कये र, अवेशी
आमक्
ु त श्री.फांगय मांनी वांधगतरे. एभएवईडीवीएर वलबागाने तमांच्मा

वलबागाद्लाये केफर टाकण्मावाठी केरेर खोदकाभ वात ददलवाच्मा आत
दरू
ु स्त कयण्मात माले, अवे ननदे ळ आमुक्त अमबजीत फांगय मांनी ददरे.
मानंतय खड्डे कयण्माऩूली नागऩूय भशानगयऩामरकेची ऩयलानगी घेणे
आलचमक आशे . मावोफतच भशाऩामरकेची ऩयलानगी घेताना ऩोमरव

वलबाग (लाशतूक)ची ऩयलानगी घेण्मात माली, अवेशी ननदे ळ आमुक्तांनी
वांधगतरे.

एमएसईडीसीएऱच्या कामाबद्दऱ तीव्र नाराजी व्यक्त करत कामे
व्यळस्स्थत न केल्यास कारळाईचा ईऴारा
एभएवईडीवीएरच्मा भापात ळशयात वलवलध दठकाणी काभे वुरू

आशे त. मावाठी तमांनी यस्तमांलय खड्डे खोदरे आशे त.ऩयं तु काभ कयताना

तमांचा ननष्काऱजीऩणा ददवन
ू मेत अवल्माने आमुक्तांनी नायाजी व्मक्त
केरी. काभे व्मलजस्थत न केल्माव कायलाईचा ईळाया आमक्
ु त अमबजीत

फांगय मांनी ददरा. टे रीपोन एक्वचें ज चौकात केरेल्मा काभांभध्मे भोठ्मा
प्रभाणालय त्रट
ु ी आढऱल्मा शोतमा. मानंतय अवा प्रकाय घडरा तय काभे

यद्द कयण्मात मेईर, अळी तंफी आमक्
ु तांनी ददरी. फांधकाभ कयताना कुठे शी

फॎयीगेट्व नाशी. वूचना परकेशी रालरे नवल्माचे आढऱून आल्माचे तमांनी
वांधगतरे. मानंतय भुदतीनंतय काभ कयताना ददवून आल्माव तमांच्मालय
कायलाई कयण्मात मेईर, अवा ईळाया आमुक्तांनी ददरा. भुदत

वंऩल्मांनतयशी काभे वरू
ु अवतीर तय आधी भनऩाची ऩयलानगी

घ्माली, नंतय काभ वुरू कयण्माचे ननदे ळ तमांनी उऩजस्थत अधधकाऱ्मांना
ददरे.

