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ता. १३ ऑगस्ट २०२०

ळीज कंपनीच्या कंत्राटदाराऱा ऱाखोंचा दं ड
मनपाच्या परळानगीवळना रस्ता खोदऱा : ऍपळरीऱ
तक्रारीची तात्काल दखऱ
नागपरू , ता. १३ : यस्ता खोदकाभ कयताना कुठल्माशी ळावकीम अथला खावगी
एजन्वीने भनऩाची ऩयलानगी घेणे आलश्मक आशे . अवे अवतानाशी ऩयलानगीचे
वोऩस्काय ऩाय न ऩडता ऩयस्ऩय यस्ता खोदणाऱ्मा लीज वलतयण कंऩनीच्मा

ठे केदायारा भनऩाने एक राख ९२ शजायांचा दं ड ठोठालरा. वलळेऴ म्शणजे नोटीव
ददल्मानंतय काशी लेऱातच वंफंधधत कंत्राटदायाने दं डाच्मा यकभेचा बयणा केरा.

भनऩा आमक्
ु त तक
ु ायाभ भंढ
ु े मांच्मा ननदे ळालरून भंगऱलायी झोनतपे शी कायलाई
कयण्मात आरी. मावंदबाात भनऩाच्मा अधधकृत 'नागऩयू राईव्श सवटी ऍऩलय
मावंदबाात तक्राय प्राप्त झारी शोती. प्रबाग क्र. ९ भधीर वेंट जोवेप

कॉन्व्शें टभागीर गणेळ भंददयाजलऱ लीज वलतयण कंऩनीचे ठे केदाय गोवलंद

इरेक्ट्क्िकर आणण डेव्शरऩवाचे वंचारक वधचन बें डायकय मांनी ६० भीटय रांफीचा

यस्ता खणरा. मावाठी भनऩाची यीतवय ऩयलानगी घेणे आलश्मक अवतानाशी तवे न
कयता ऩयस्ऩय काभ वरू
ु केरे. मावंदबाात ददनेळ नामडू मांनी ऑनराईन तक्राय
दाखर केरी. तक्रायीचे गांबीमा रषात घेत भनऩा आमक्
ु त तक
ु ायाभ भंढ
ु े मांनी

वंफंधधत ठे केदायालय दं डात्भक कायलाईचे आदे ळ ददरे. त्मालरून भंगऱलायी झोनच्मा
लतीने गुरुलायी (ता. १३) नोटीव फजालण्मात आरी. प्रनत भीटय १६०० रुऩमे
माप्रभाणे ९६ शजाय रुऩमे

आणण तेलढाच दं ड अवे एकूण एक राख ९२ शजाय

रुममांचा बयणा कयण्मावंदबाात नोटीळीत नभद
ू केरे. त्मानंतय काशी लेऱातच

कंत्राटदायांने वदय यकभेचा बयणा केरा. दोन ददलवात वदय यस्त्मालय केरेल्मा
खोदकाभाचे मोग्मरयत्मा ऩन
ु बायण कयण्माव फजालरे. माऩढ
ु े भनऩा शद्दीत

वलनाऩयलानगीने कुठरेशी खोदकाभ करू नमे. वलनाऩयलानगीने कामा कयणाऱ्मा

कुठल्माशी एजन्वीवलरुद्ध कडक कायलाई कयण्मात मेईर, अवा इळाया आमक्
ु तांनी
ददरा आशे .

कामात हऱगजीपणा करणाऱ्या अलभयंत्यांना 'कारणे दाखळा'
भंगऱलायी झोनंअंतगात शी तक्राय शोती. ऩयं तु वलनाऩयलानगी अळी काभे जय झोन
षेत्रात शोत अवतीर तय त्मालय असबमंत्मांनी रष द्मामरा शले आणण तातडीने
नोटीव फजालामरा शली. भात्र नागरयकांनी तक्राय केल्मालय शी कायलाई झारी.

माचाच अथा असबमंत्मांनी कताव्मात शरगजीऩणा केरा. मावाठी भंगऱलायी झोनचे

कामाकायी असबमंता, उऩअसबमंता आणण कननष्ठ असबमंत्माना 'कायणे दाखला' नोटीव
फजालण्मात आरी. सळलाम वला झोनच्मा असबमंत्मांनी अळा काभांचा अशलार
तातडीने द्माला, अवे आदे ळ दे ण्मात आरे आशे त.

