
नागपूर महानगरपालऱका, नागपूर 

(जनसंपकक  विभाग) 

प्रलसद्धी पत्रक                                     ता.  २८ नोव्हेंबर २०१९ 

आजपासून सूचना पेट्या 
नागररकाचं्या सेिेत 

१ डिसेंबरपयतं स्िीकारणार सूचना 
नागपूर, ता. २८ : आऩल्मा ळशयाच्मा वभग्र वलकावावाठी नागरयकाॊचा 
वशबाग भशत्लाचा आशे. आऩरे ळशय स्लच्छ, व ॊदय व्शाले,उत्तभ व्शाले 
माफद्दर अनेकाॊकडे अनेक मोजना अवतात. मा मोजनाॊचा लाऩय करून 
आऩल्मा ळशयाचा वलकाव वाधण्माच्मा उदे्दळाने भशाऩौय वॊदीऩ जोळी 
माॊच्मा वॊकल्ऩनेतून ळशयात १०० वूचना ऩेट्मा रालण्मात मेत आशेत. 
ळ क्रलाय(ता.२९)ऩावून मा वूचना ऩेट्मा नागरयकाॊच्मा वेलेत दाखर शोत 
आशेत. 

ळशयाच्मा वभग्र वलकावाफाफत नागरयकाॊच्मा वूचना भागलून त्मालय मोग्म 
कामयलाशी करून ळशयाभध्मे त्माची अॊभरफजालणी व्शाली मावाठी 
ळशयातीर वलवलध १०० ठठकाणी वूचना ऩेट्मा रालण्मात मेत आशेत. मा 
वूचना ऩेट्माॊभध्मे २९ नोव्शेंफय त े१ डडवेंफय मा कारालधीभध्मे वूचना 



नोंदवलता मेतीर. आभॊत्रित वलय वूचनाॊचे एकत्रिकयण करून ळशयाच्मा 
वभग्र वलकावाकयीता आयाखडा तमाय कयण्मात मेणाय आशे. 

या ठिकाणी ऱागणार सूचना पेट्या 

ळशयातीर एकूण १०० ठठकाणी वूचना ऩेट्मा रागणाय आशेत. रक्ष्भीनगय 
झोनभधीर फजाजनगय उद्मान, वाशव कॉरनी उद्मान, तात्मा टोऩे नगय 
उद्मान, दीनदमारनगय उद्मान, प्रळाॊतनगय उद्मान, ऩी.एभ.जी. वोवामटी 
उद्मान नयेंद्रनगय, काॉगे्रवनगय उद्मान, कॉस्भोऩॉलरटीन वोवामटी उद्मान, 

भेजय व येंद्रदेल ऩाकय  धॊतोरी, अध्माऩक रेआउट उद्मान, व लेनगय उद्मान, 

ळास्िी रेआउट उद्मान खाभरा, मळोदानगय उद्मान, याजेंद्रनगय उद्मान, 

धयभऩेठ झोनभधीर काछीऩ या उद्मान, अभ्मॊकयनगय उद्मान, यवलनगय 
उद्मान, उत्कऴयनगय उद्मान, दगडी ऩाकय  उद्मान, भेजय आनॊद खये उद्मान 
(रेंड्रा ऩाकय ), जागतृी कॉरनी खेऱाचे भैदान, अॊफाझयी उद्मान, सानमोगी 
डॉ. श्रीकाॊत जजचकाय ट्रॉफपक ऩाकय  उद्मान, लळलाजीनगय उद्मान, 

ळॊकयनगय उद्मान, छोटी धॊतोरी उद्मान, शन भाननगय झोनभधीर यभाफाई 
आॊफेडकय उद्मान चॊदननगय, वच्चीदानॊद नगय उद्मान, वॊतोऴीभाता ल 
यघ जीनगय ऩोलरव क्लॉटय उद्मान, भशात्भा गाॊधी उद्मान शन भाननगय, 

येळीभफाग उद्मान, ऩूलय फाराजीनगय उद्मान, याभ भॊठदय चॊदननगय 
उद्मान, व दळयनधाभ उद्मान नॊदनलन, धॊतोरी झोनभधीर त्रिळयण फौद्ध 
वलशाय उद्मान, फारबलन उद्मान जलऱीर गाॊधीवागय तराल व बाऴ योड, 

बाउजी ऩागे उद्मान, उज्जज्जलरनगय उद्मान, भशात्भा प रे उद्मान 
व मोगनगय, उल्शावनगय उद्मान, नेशरूनगय झोनभधीर त्रिळताब्दी उद्मान 
ज ना नॊदनलन, आझाद ऩाकय  उद्मान, रक्ष्भीनायामण उद्मान, दळयन कॉरनी 
उद्मान आम लेठदक रेआउट वक्कयदया, गाॊधीफाग झोनभधीर गाॊधीफाग 



उद्मान, चचटणलीवऩ या उद्मान, फयफटे उद्मान रकडगॊज, भेचीऩ या फगडगॊज 
उद्मान, त ऱळीफाग उद्मान, वतयॊजीऩ या झोनभधीर ळाॊतीनगय शाउलवॊग 
फोडय कॉरनी उद्मान ळाॊतीनगय, ळाॊतीनगय उद्मान (ज ना), रारफशाद य 
ळास्िी उद्मान ऩाचऩालरी येल्ले गेट, नाभदेल उद्मान, त ऱळीनगय उद्मान, 

रकडगॊज झोनभधीर बायतभाता ल डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय उद्मान 
गयोफा भैदान, लैष्णोदेली उद्मान गयोफा भैदान इस्ट लधयभाननगय योड, 

आवीनगय झोनभधीर ग रूनानकऩ या उद्मान, वम्राट अळोक वलशाय 
उद्मान, रष्कयीफाग उद्मान, तषळीरानगय उद्मान, भॊगऱलायी झोन ॲड. 
वखायाभ ऩॊत भेश्राभ उद्मान (भॊगऱलायी उद्मान), व गत कॉरनी उद्मान, 

नाभाॊतय ळशीद स्भायक उद्मान, ळीरानगय उद्मान, के.टी.नगय नषिनगय 
उद्मान, जऩानी गाडयन मावश नागऩूय व धाय प्रन्मावचे दत्तािमनगय ल 
त्रिभूतीनगय उद्मान तवेच ळॊकयनगय, वीताफडी भ ॊजे चौक, प्रताऩनगय, 

वदय, इतलायी, भेडीकर चौक, फेवा योड, अजनी, ठशॊगणा ठट-ऩॉईंट मेथीर 
शल्दीयाभभध्मे तय त्रफग फाजाय, वाई भॊठदय लधाय योड, टेकडी गणेळ भॊठदय, 

एम्प्पे्रव भॉर, ऩयलवस्टन्ट, जजल्शाचधकायी कामायरम, जजल्शा न्मामारम, उच्च 
न्मामारम, वेतू कें द्र, रक्ष्भीनगय चाम टऩयी, ळेलाडकय उद्मान, रयझव्शय फॉक, 

स्टेट फॉक ऑप इॊडडमा येल्ले स्टेळन जलऱ आदी ठठकाणी वूचना ऩेट्मा 
रागणाय आशेत. कयीता नागरयकाॊनी ळशय वलकावाफाफतच्मा आऩल्मा 
वूचना भनऩा ऩमतं ऩोशोचवलण्मावाठी ऩ ढाकाय घ्माला, अवे आलाशन 
भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊनी केरे आशे. 
 


