नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर
(जनसंऩकक वळभाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. २२ नोव्हें बर २०१९

नव्या महाऩौरांचे नळे संकल्ऩ
महाऩौर सहायता ननधी, ळॉक अँड टॉक वळथ मेयर
आणि बरं च काही
नागऩूर, ता. २२ : नागऩूय ळशयाचे नले भशाऩौय म्शणून ळुक्रलायी (ता.२२)
वॊदीऩ जोळी माॊची ननलड झारी. भशाऩौयऩदी ननलड झाल्मानॊतय वॊदीऩ

जोळी माॊनी कोणताशी गाजालाजा न कयता थेट काभारा वरू
ु लात केरी.
नागऩूय ळशयाचे प्रथभ नागरयक म्शणून भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊनी

जनहशतावाठी काशी वॊकल्ऩ जाशीय केरे आशे त. ‘भशाऩौय वशामता ननधी’,
‘लॉक अॉड टॉक वलथ भेमय’, नागरयकाॊच्मा वच
ु नाॊवाठी वजेळन फॉक्व,
तक्राय ननलायण शळफीय अळा वलवलध उऩक्रभाद्लाये नागरयकाॊना वुवलधा
शभऱलून दे ण्माचे भशत्लाकाॊषी वॊकल्ऩ त्माॊनी केरे आशे त.

आज वॊऩूणण भशायाष्ट्रात ळेतकयी ओल्मा दष्ट्ु काऱाने शलारहदर झारा आशे .
अळा स्थथतीत वॊलेदळीरता जऩत कोणत्माशी प्रकायचा वत्काय, ऩुष्ट्ऩगुच्छ,
ळार, श्रीपऱ न थलीकायता वयऱ काभारा रागण्माचा ननणणम भशाऩौय

वॊदीऩ जोळी माॊनी घेतरा. ळशयातीर अनेक प्रनतबालॊत खेऱाडू ऩैळाॊअबाली

ळशयाफाशे यीर थऩधाांना जालू ळकत नाशीत, त्माॊच्मावाठी तवेच

झोऩडऩट्टीभध्मे याशणाये गयीफ दध
ु यण योगाॊनी ग्रथत अळा ज्मा व्मक्तीॊना

भुख्मभॊत्री वशाय्मता ननधी अथला इतय कोणत्माशी ननधीचा राब शभऱत
नाशी त्मा वलाांच्मा भदतीवाठी ‘भशाऩौय वशाय्मता ननधी’ उबायण्मात

मेणाय आशे . मा वशाय्मता ननधीद्लाये कोणारा भदत द्मामचे माची धोयणे
ननश्चीत कयण्माकयीता नगयवेलक वॊजम फॊगारे माॊच्मा अध्मषतेत
ॲड.वॊजम फारऩाॊड,े वॊदीऩ वशाये , भो.जभार माॊची वशभती गठीत करुन ३१
डडवेंफयऩमांत धोयणे ननश्चीत करुन १ जानेलायी २०२०ऩावून भशाऩौय
वशामता ननधी लाटऩारा वरू
ु लात शोणाय आशे .

सत्काराची रक्कम महाऩौर सहायता ननधीसाठी द्या
वत्काय, कामणक्रभ, फैठकाॊभध्मे ऩुष्ट्ऩगुच्छ, ळार, श्रीपऱ मालय ऩैवे खचण

कयण्माऩेषा ते ऩैवे गयजॊव
ू ाठी भशात्लाचे ठरू ळकतात. मावाठी ऩष्ट्ु ऩगच्
ु छ,
ळार, श्रीपऱ, वत्कायाभध्मे यक्कभ खचण न कयता ती यक्कभ ‘भशाऩौय

वशामता ननधी’वाठी दे ण्माचे आलाशन भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊनी हदरे
आशे . ‘भशाऩौय वशामता ननधी’वाठी धनादे ळ थलरूऩात ननधी दे ता मेईर.
मावाठी ‘भशाऩौय वशामता ननधी’ फॉक ऑप भशायाष्ट्र भनऩा शवव्शीर
राईन्व ळाखा मेथीर फचत खाते क्रभाॊक ६०३४६५५४१३१, आमएपएववी
कोड MAHB0001195 मा नालाने धनादे ळ दे ण्माचे आलाशनशी त्माॊनी केरे
आशे .
ऴहर वळकासासाठी सूचना आमंत्रत्रत
आऩरे ळशय थलच्छ, वुॊदय व्शाले, उत्तभ व्शाले माफद्दर अनेकाॊकडे अनेक

मोजना अवतात. अळा मोजनाॊचा ल वूचनाॊचा पामदा ळशय वलकावाकयीता

शोण्माच्मा दृष्ट्टीने ळननलाय २३ नोव्शें फय ते १ डडवेंफय दयम्मान भशाऩौय
वॊदीऩ जोळी ळशयातीर वलवलध घटकाकडे जालन
ू ळशयाच्मा वलकावाकयीता

वूचना घेतीर. आभॊत्रत्रत वलण वूचनाॊचे एकत्रत्रकयण करून ळशयाच्मा वभग्र

वलकावाकयीता आयाखडा तमाय कयण्माचा भानव अवल्माचे भशाऩौय वॊदीऩ
जोळी माॊनी वाॊगगतरे.
‘ळॉक अँड टॉक वळथ मेयर’
ळशयातीर वलवलध उद्मानाॊभध्मे दययोज वलवलध षेत्रातीर प्रनतष्ट्ठीत भॊडऱी,
वाभास्जक कामणकते, उद्मोजक ल ळशयाच्मा वलकावारा हदळा दे णाये
व्मक्ती फपयामरा जातात. मा वलण व्मक्तीॊळी वॊलाद वाधन
ू त्माॊच्मा

वूचना घेण्माकयीता ‘लॉक अॉड टॉक वलथ भेमय’ शी वॊकल्ऩना याफवलण्मात
मेणाय आशे . ‘लॉक अॉड टॉक वलथ भेमय’अॊतगणत यवललाय २४ नोव्शें फय ते

३० नोव्शें फयदयम्मान दययोज ७.३० लाजता वलवलध उद्मानाॊभध्मे भशाऩौय
वॊदीऩ जोळी बेट दे उन नागरयकाॊळी चचाण कयतीर ल त्माॊच्मा वूचना
भागवलतीर.

‘ळॉक अँड टॉक वळथ मेयर’चे ळेलाऩत्रक
अ.क्र.
१
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सजेऴन बॉक्स आणि तक्रार ननळारि लऴबीर
२९ नोव्शें फय ते १ डडवेंफय मा कारालधीभध्मे ळशयातीर प्रभुख उद्माने,

भनऩाचे षेत्रीम कामाणरम, प्रभख
ु चौक अळा १०० हठकाणी वजेळन फॉक्व
रालण्मात मेणाय आशे त. मा वजेळन फॉक्वभध्मे नागरयकाॊनी आऩल्मा
तक्रायी नव्शे तय वूचना टाकण्माचे आलाशन भशाऩौय वॊदी जोळी माॊनी

केरे आशे . माशळलाम मेत्मा आठलड्मात वलवलध वलबाग, थलमॊवेली वॊथथा,
झोनननशाम नगयवेलकाॊच्मा फैठक घेउन त्माॊच्माशी वच
ू ना वलचायात
घेण्मात मेणाय आशे .

ळशयातीर कचया वॊकरनवॊदबाणत उद्भलरेरी ऩरयस्थथती, भोकाट कुत्रे,
पुटऩाथलयीर अनतक्रभण, गामीॊचे गोठे आदीॊच्मा अलथथेभुऱे थलच्छ

वलेषणाऩुढे उद्भलरेरे आव्शान, शवभें ट यथत्माॊचे अऩूणण काभ, भनऩा कभणचामाॊच्मा वातव्मा लेतन आमोगाकडे झारेरे दर
ण अळा वलवलध वभथमाॊवश
ु ष

नागरयकाॊच्मा तक्रायी २६ नोव्शें फय ते ५ डडवेंफयऩमणत दशाशी झोनभध्मे तीन

प्रतीॊभध्मे थलीकायण्मात मेणाय आशे त. मा वलण तक्रायीॊच्मा ननयाकयणावाठी
फध
ु लायी ११ डडवेंफयरा शवव्शीर राईन्व मेथीर भनऩा भुख्मारमात तक्राय
ननलायण शळफीय घेण्मात मेणाय आशे . जनतेच्मा काशी तक्रायी अवल्माव
त्मा थेट ९७६४०००७८४ मा व्शॉट्ॲऩ क्रभाॊकालय ऩाठवलण्माचेशी आलाशन
भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊनी केरे आशे .

