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प्रलसद्धी पत्रक                                 ता.  ३० ऑक्टोबर २०१९ 

११५०६ खड्ड ेमनपाने बजुविऱे 

नागररकांना दिऱासा : ऑनऱाईन तक्रारींचीही 
गांभीयाकने घेतऱी जातेय िखऱ 

नागपूर, ता. ३० : ऩालवाभुऱे नागऩूय ळशयातीर यस्तमाांलय ऩडरेल्मा 
खड्ड्माांना फुजवलण्माची भोहशभच भनऩातपे शाती घेण्मात आरी आशे. १ 
एविर त े२४ ऑक्टोफय दयम्मान भनऩाने वुभाये ११५०६ खड्ड ेफुजवलरे 
आशेत. वलळेऴ म्शणजे नागरयकाांना यस्तमाांलयीर खड्ड्माांवांदबाात अवरेल्मा 
तक्रायी कयणे वोमीचे व्शाले मावाठी ऑनराईन प्रॅटपॉभा उऩरब्ध करून 
देण्मात आरा अवून तमालय आरेल्मा तक्रायीांचेशी तातडीने ननयवन 
कयण्मात मेत अवल्माने नागरयकाांना हदरावा मभऱारा आशे. 

नागऩूय ळशयातीर अांतगात यस्तमाांलय ऩालवाभुऱे आणण जड 
लाशतुकीभुऱे  भोठे खड्ड ेतमाय झारे आशेत. काशी हठकाणी यस्तचे्मा यस्त े
उखडरे आशेत. दशाशी झोनअांतगात मेणाऱ्मा लस्तमाांभधीर यस्तमाांलयचे 
खड्ड ेफुजवलण्मावाठी वांफांधधत झोनच्मा रोककभा वलबागाने भोहशभच शाती 
घेतरी आशे. माअांतगात १ एविर त े२४ ऑक्टोफय दयम्मान ८९६० रशान-
भोठे खड्ड ेफुजवलण्मात आरे. वुभाये २५९६५७.१३ लगा भीटयच्मा 



षेत्रपऱालयीर शे खड्ड ेशोत.े तय वुभाये २५४६ खड्ड ेजेट  ऩॅचयने 
फुजवलण्मात आरे आशेत. वुभाये ३२९३६.९२ लगा भीटय षेत्रपऱात शे खड्डे 
शोत.े अवे एकूण ११५०६ खड्ड ेवशा भहशन्माच्मा कारालधीत फुजवलण्मात 
आरे. १ वप्टेंफय ते २४ ऑक्टोफय मा कारालधीत ७३२५०.८ लगाभीटयलयीर 
वुभाये २९४२ खड्डे फुजवलण्मात आरे. तय २० वप्टेंफय ते २३ ऑक्टोफय 
मा कारालधीत जेट ऩॅचय भळीनने फुजवलण्मात आरेल्मा खड्ड्माांची 
वांख्मा ४५४ इतकी आशे. 

खड्ड ेबुजविण्यात आऱेऱे महत्तत्तिाचे मागक 

माभध्मे आकाळलाणी चौक त ेकाटोर नाका भागाातीर ३३, क्रीडा वांकुर त े
ऩागरखाना चौक भागाालयीर १३, भोषधाभ त ेफवस्टॉऩ भागाातीर २३, 

भानव चौक त ेकॉटन भाकेट ४३, बाांडलेाडी त ेबफदाभर भागाातीर ४५, 

धांतोरी रोखांडी ऩुराजलऱीर १४, खाभरा ऩरयवयातीर १७, जमिकाळ नगय 
ऩरयवयातीर २५, व्व्शवीए चौक त ेशामकोटा भागाातीर १२, लाठोडा रयांगयोड 
त ेचाांदभायी भागाातीर २१, भेमो शॉस्ऩीटर ऩरयवयातीर १७, फव स्टॉऩ त े
डारडा कां ऩनी भागाातीर २४, भोठा ताजफाग ऩरयवयातीर ४०, नांदनलन 
मवभेंट योड त ेजगनाड ेचौक भागाालयीर ८१, भेशांदीफाग मवभयन शॉस्ऩीटर 
भागाालयीर २०, अजनी ऩरयवयातीर ८१, इांदोया चौकातीर ४१, िताऩनगय 
चौकातीर २५, उच्च न्मामारम त ेजऩानी गाडान भागाालयीर १८, कॉपी 
शाऊव चौकातीर २०, भानकाऩूय पयव त ेगोधनी योड भागाालयीर २३, 

तुकडोजी ऩुतऱा ते लांजायीनगय भागायलयीर ४३, एरएडी चौकातीर ३०, 

एरएडी चौक त ेजऩानी गाडान भागाालयीर ४०, तऩोलन, गोवल ांदनगय 
ऩरयवयातीर ३६ अळी खड्ड ेफुजवलरेल्मा काशी भशततलाच्मा भागााची नाले 
आशेत.    



ऑनऱाईन तक्रारींची तातडीने िखऱ 

नागऩूय भशानगयऩामरकेने नागरयकाांना खड्ड्माांवांदबाातीर तक्रायी भनऩाकड े
कयणे वोमीचे व्शाले मावाठी ऑनराईन प्रॅटपॉभा तमाय करून हदरा 
आशे. स्लतांत्र खड्डे तक्राय ननलायण कषाची ननमभाती कयण्मात आरी 
अवून ह्मा वेरभापा त ई-भेर, पेवफुक, ट्वलटय लय आरेल्मा तक्रायी 
वांफांधधत झोनकड ेऩाठलून तमाची भाहशती हदरी जात.े दोन त ेतीन 
हदलवाांच्मा आत ह्मा तक्रायीांचे ननयवन केरे जाते. तक्रायकतमाांना पोटोवश 
माफाफतची भाहशती कऱवलरी जात.े नागऩूय भनऩाने उऩरब्ध करून 
हदरेल्मा मा ऑनराईन प्रॅटपॉभालय आताऩमांत अडीचळेलय तक्रायी िाप्त 
झाल्मा अवून तमाऩैकी १५० लय तक्रायीांचे ननयवन कयण्मात आरेरे आशे. 

खड्ड्यांची मादहती द्या : आयुक्त 

नागऩूय ळशयात ऩालवाभुऱे यस्त ेखयाफ झारेरे आशेत. अनेक हठकाणी 
भोठभोठे खड्ड ेऩडरेरे आशेत. मा खड्ड्माांवांदबाातीर भाहशती भनऩाच्मा 
अधधकृत पेवफुक ऩेज ककां ला ट्वलटयलय नागरयकाांनी द्माली 
अथला potholecomplaints@gmail.com मा ई-भेरच्मा भाध्मभातून द्माली. 
भाहशती देताना तक्रायकतमााने आऩरे नाल, भोफाईर क्रभाांक ल रोकेळन 
अलश्म नोंदलाले, अवे आलाशन नागऩूय भशानगयऩामरकेचे आमुक्त 
अमबजीत फाांगय माांनी केरे आशे. 
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