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(जनशंऩकक वळभाग)
प्रलशद्धी ऩत्रक

ता. ३० नोव्षें बर २०१९

‘षं जर’च्या कोट्यळधींच्या घोटला
चौकऴीशाठी शलमती स्थाऩन

वळधी शलमतीच्या बैठकीत लऴक्कामोतकब : वळवळध
वळवयांळर चचाक
नागऩूर, ता. ३० : नागऩूर ऴषरातून ननघणाऱ्या कचऱ्याळर भाांडळ
े ाडी येथे

प्रक्रिया करण्याशाठी नेमण्यात आऱेल्या ‘षां जर’ कांऩनीने कामात ददरां गाई
केल्याने मनऩाचे मोठे नक
ु शान झाऱे. ह्या कांऩनीळर काय कारळाई

करायची ह्याची शन
ु ाळणी आणण त्याआधी शांऩण
ू ण चौकऴी करण्याशाठी
वळधी शममती शभाऩतीांच्या अध्यसतेत ऩाच शदस्यीय शममतीचे गठन

करण्याचे ननदे ऴ वळधी शममती शभाऩती ॲड. धमणऩाऱ मेश्राम याांनी ददऱे.
नागऩरू मषानगरऩामऱकेच्या वळधी शममतीची बैठक ऴननळारी (ता. ३०)

मनऩा मुख्याऱयाच्या डॉ. ऩांजाबराळ दे ऴमुख स्मत
ृ ी शभागष
ृ ात ऩार ऩडऱी.
शदर बैठकीत त्याांनी ननदे ऴ ददऱे. शममतीचे शभाऩती ॲड. धमणऩाऱ

मेश्राम याांच्या अध्यसतेखाऱी झाऱेल्या बैठकीऱा शममतीच्या उऩशभाऩती
ॲड. ममनासी तेऱगोटे , शदस्य तथा नगरशेवळका जयश्री ळाडीभस्मे,
ऴकांु तऱा ऩारळे, शुमेधा दे ऴऩाांड,े मननवा धाळडे, उऩायुक्त ननभणय जैन,

शषायक आयक्
ु त (शामान्य प्रऴाशन) मषे ऴ धामेचा, शषायक शांचाऱक
(नगररचना) प्रमोद गाळांड,े वळधी अधधकारी व्यांकटे ऴ कऩऱे, शषायक

आयुक्त अऴोक ऩाटीऱ, प्रकाऴ ळराडे, वळजय षुमने, आरोग्य अधधकारी
(स्ळच्छता) डॉ.शुनीऱ काांबले , अनतररक्त शषायक आरोग्य अधधकारी डॉ.
वळजय जोऴी, स्ळच्छ भारत अमभयानचे नोडऱ अधधकारी डॉ. प्रदीऩ
दाशरळार याांची उऩस्स्थती षोती.
‘षां जर’च्या गैरकारभाराबद्दऱ चौकऴी करण्याचा प्रश्न ळेलोळेली शभागष
ृ ात
आऱा. शभागष
ृ ाने याशांदभाणत ननणणय घेण्याशाठी शदर वळवय वळधी

शममतीकडे ऩाठवळऱा. शममतीने ऴननळारच्या बैठकीत याळर चौकऴी आणण
नांतर ननणणय घेण्याशाठी वळधी शममती शभाऩती ॲड. धमणऩाऱ मेश्राम
याांच्या अध्यसतेत उऩायुक्त ननभणय जैन, शषायक आयुक्त मषे ऴ धामेचा,
वळधी अधधकारी व्यांकटे ऴ कऩऱे, शममती शदस्य जयश्री ळाडीभस्मे याांची
शममती गठीत केऱी. षी शममती या प्रकरणाळर चौकऴी करून ननणणय
दे ईऱ, अशेषी शभाऩती ॲड. मेश्राम याांनी शाांधगतऱे.

नागऩूर ऴषरात कचरा शांकऱन करण्याशाठी नव्याने नेमण्यात आऱेल्या
बी.व्षी.जी. आणण ए.जी. एन्व्षायरो या दोन्षी कांऩन्याांनी ननवळदे ची

कायदे ऴीर ऩररऩूणत
ण ा केऱी आषे काय याशांदभाणतीऱ आढाळाषी शभाऩती

श्री. मेश्राम याांनी घेतऱा. कायाणदेऴ दे ण्याअगोदर कायदे ऴीर ऩररऩूतत
ण श
े ाठी
आळश्यक ती कायणळाषी करण्यात आऱी आषे का, शध्याचे कायाणबाबत

प्रऴाशन शमाधानी आषे काय, कांऩन्याांनी ननयुक्त केऱेल्या कमणचाऱ्याांची

नेमणूक आणण कायणऩद्धती याशांदभाणत नेमकी मनऩाची काय भूममका आषे ,
याबद्दऱ शभाऩतीांनी प्रश्न उऩस्स्थत केऱे. आरोग्य अधधकारी शुनीऱ

काांबले याांनी याबाबत मादषती शाांधगतऱी. मात्र, कामात शश
ु त्र
ू ता येण्याच्या

दृष्टीने ननवळदे मधीऱ अटी ळ ऴतींचा अभ्याश करून अषळाऱ शममतीऩढ
ु े
शादर करण्याचे ननदे ऴ शभाऩती ॲड. धमणऩाऱ मेश्राम याांनी ददऱे.
‘आऴा’च्या ररक्त जागा भरा
नागऩरू ऴषरात अशऱेल्या आऴा ळकणर, त्याांची ननयक्
ु ती आदीशांदभाणत

शममतीने मादषती जाणून घेतऱी. ५२२ ‘आऴा’ना मांजुरी अशून शध्या ४९८
कायणरत आषे त. उळणरीत २४ जागा तातडीने भरा अशे ननदे ऴ दे तानाच षी
शांख्या ऩरु े ऴी आषे काय, याबाबत अधधक मादषती घेण्याशाठी आणण

त्याळर ननणणय घेण्याशाठी शोमळार २ डडशेंबर रोजी बैठक आयोस्जत
करण्याचे ननदे ऴषी शभाऩतीांनी आरोग्य वळभागाऱा ददऱे.
धचांधी बाजार बाजार व्याळशानयक, चमणकार गठई स्टॉ. ळ ददव्याांग जनाांना
ऴषरातीऱ वळवळध भागात स्टॉऱ दे ण्याशांदभाणत तातडीने एक अषळाऱ शळण
शांबांधधत वळभागाने द्याळा. याळर अभ्याश करून एक एजांशी ननयुक्त
करून एजांशीच्या माध्यमातून षा वळवय मागी ऱाळाळा, अशे ननदे ऴषी
शभाऩतीांनी ददऱे.

मनऩातीऱ चतुथण श्रेणी ळ इतर कमणचारी ऩदोन्नतीबाबत प्रऱांबबत

अशऱेल्या तिारी ळ न्यायाऱयीन प्रकरणाबाबतषी वळधी अधधकारी
व्यांकटे ऴ कऩऱे आणण शषायक आयुक्त मषे ऴ धामेचा याांनी शभाऩतीांना
मादषती ददऱी. या प्रकरणात ऴषाननऴा करुन शत्यता ऩडतालून शात
ददळशाच्या आत अषळाऱ दे ण्याचे ननदे ऴ शभाऩतीांनी ददऱे. वळवळध

वळभागात प्रभार दे ण्यात आऱेल्या अधधका-याांशांदभाणतीऱषी मादषती दे ण्याचे
ननदे ऴ त्याांनी ददऱे.

प्रळतणन वळभागातीऱ प्रऱांबबत प्रकरणाबाबतषी शममतीने मादषती जाणून
घेतऱी. नागऩूर ऴषरातीऱ शाळणजननक मुत्रीघर, ऴौचाऱयाांची शांख्या,

त्याळरीऱ व्यळस्थाऩनाची नेमणक
ू ऩद्धत, त्याांची मांजरु ी, अनरु सण आदी
शांदभाणत शोमळार २ डडशेंबर रोजी बैठक आयोस्जत करण्याचे ननदे ऴ
शभाऩतीांनी ददऱे.

