नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर
(जनसंऩकक विभाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. २५ नोव्हें बर २०१९

रमाई घरकुऱ ि ऩंतप्रधान आिास
योजनेच्या ऱाभार्थयाांच्या प्रऱंबबत
प्रकरणे तातडीने मागी ऱािा!
तारा (ऱक्ष्मी) यादि यांचे ननदे श : गलऱच्छ िस्ती
ननमऱ
ूक न सलमती बैठक
नागऩूर, ता. २५ : नागरयकाांचे शक्काच्मा घयाचे स्लप्न ऩूणण व्शाले मावाठी

ळावनातपे यभाई घयकुर ल ऩांतप्रधान आलाव अळा भशत्लकाांषी मोजना
याफवलण्मात मेतात. भात्र अधधका-माांच्मा ल कभणचा-माांच्मा उदावीनतेभऱ
ु े
ख-मा राबार्थमाांऩमांत त्माचा राब ऩोशोचत नाशी. भनऩा शद्दीतीर अनेक
प्रकयणे काशी लऴाांऩावून अजूनशी प्ररांबफत आशे त. नागरयकाांना अनेक

प्रकायचे त्राव वशन कयाले रागत आशे त. त्माभुऱे वांफांधधत अधधका-माांनी

गाांबीमाणने रष दे उन दोन्शी मोजनेतीर राबार्थमाांचे प्रकयणे तातडीने भागी
रालाली, अवे ननदे ळ गलरच्छ लस्ती ननभूर
ण न वलभती वबाऩती ताया
(रक्ष्भी) मादल माांनी ददरे.

वोभलायी (ता.२५) वलवलध वलऴमाांवांदबाणत वबाऩती ताया (रक्ष्भी) मादल
माांच्मा अध्मषतेत गलरच्छ लस्ती ननभर
ूण न वलभतीची फैठक आमोजजत
कयण्मात आरी शोती. फैठकीत वलभती वदस्म अननर गें डये , वदस्मा

बालना रोणाये , शनुभाननगय झोन वबाऩती भाधुयी ठाकये , धांतोरी झोन
वबाऩती रता काडगामे, नेशरूनगय झोन वबाऩती वलभता चकोरे,

वतयां जीऩुया झोन वबाऩती अलबरूची याजधगये , रकडगांज झोन वबाऩती

याजकुभाय वाशु, आवीनगय झोन वबाऩती वलयां का लबलगडे, भांगऱलायी झोन
वबाऩती गागी चोऩया, उऩामुक्त ननबणम जैन, उऩामुक्त डॉ. यां जना राडे,
कामणकायी अलबमांता (स्रभ) याजें्र  यशाेे , कामणकायी अलबमांता धगयीळ
लावननक, वशामक आमुक्त लभरीांद भेश्राभ माांच्मावश दशाशी झोनचे

उऩअलबमांता, एव.आय.ए. वांफांधधत अधधकायी ल वलण झोनचे एनजीओ
उऩजस्थत शोते.
फैठकीत यभाई घयकुर मोजना, एव.आय.ए., ऩांतप्रधान आलाव मोजना, ऩट्टे

लाेऩ मा वलऴमाांलय चचाण कयण्मात आरी. मालेऱी गलरच्छ लस्ती ननभर
ूण न
वलभती वबाऩती ताया (रक्ष्भी) मादल माांनी वलण वलऴमाांचा झोन ननशाम
आढाला घेतरा. यभाई घयकुर मोजनेवाठी ११९८ राबाथी भांजूय अवून
केलऱ ४१९ जणाांनाच ऩदशरा धनादे ळ वलतयीत कयण्मात आरे आशे .

नागरयकाांच्मा ववु लधेच्मा ष्टीेीने २०१७-१८ मालऴाणतीर प्ररांबफत तातडीने
भागी रालण्माचे ननदे ळ त्माांनी ददरे.

एव.आय.ए.अांतगणत भनऩातपे भौजा नायी मेथे फाांधण्मात आरेल्मा

वदनीकेभध्मे अनेक वुवलधाांची लाणला आशे . मा वदनीकेरा बेे दे उन

नागरयकाांच्मा वभस्माशी जाणून घेतल्मा शोत्मा. मा वदनीकेभध्मे यस्ता,

वऩण्माचे ऩाणी, स्लच्छता मा भर
ु बूत ववु लधाांफाफत त्लयीत कामणलाशी
कयण्माचेशी ननदे ळ वबाऩती ताया (रक्ष्भी) मादल माांनी ददरे.

ऩांतप्रधान आलाव मोजनेंतगणत भनऩातपे १६०० घयकुराांचे ननमोजन

कयण्मात मेत अवल्माची भादशती मालेऱी वांफांधधत अधधका-माांभापणत
दे ण्मात आरी. माफाफत रोकाांभध्मे मोग्म जनजागत
ृ ी करून ऩुयेऩुय

भादशती दे उन जे राबाथी आशे त त्माांना राब लभऱलून दे ण्माचेशी ननदे ळ

वबाऩतीांनी ददरे. ऩट्टे लाेऩावांदबाणतशी ददयां गाई न कयता त्रट
ण ा
ु माांची ऩत
ू त
करुन रलकयात रलकय आलश्मक कामणलाशी कयण्माचे त्माांनी ननदे लळत
केरे.
यभाई घयकुर आणण ऩांतप्रधान आलाव मोजनेवांदबाणत मेत्मा काशी

ददलवाांभध्मे वलभती वदस्म, झोन वबाऩती, नगयवेलक, वांफांधधत अधधकायी,
कांत्राेदाय माांच्मा वोफतीने झोन ननशाम दौया कयण्मात मेईर, अवेशी
त्माांनी मालेऱी वाांधगतरे. फैठकीत अनुऩजस्थत झोनचे एनजीओांना कायणे
दाखला नोेीव फजालण्माचेशी ननदे ळ गलरच्छ लस्ती ननभूर
ण न वलभती
वबाऩती ताया (रक्ष्भी) मादल माांनी ददरे.

