रस्त्यासंबंधी तक्रारींच्या नि राकरणासाठी संपक क्रमांक
पुणे शहरात रस्त्यांवर निवशेषत: पावसाळयात पडणारे खड्डे त्वरे े दरू
ु स्त करणे संदर्भाात पुणे महा गरपालि'का कनि(बध्द
आहे. ागरिरकांची असुनिवधा दरू व्हावी व त्यां ी के'ेल्या तक्रारींच्या अ ुषंगा े कमीत कमी वेळेत उचिचत कायवाही व्हावी यासाठी
पुणे महा गरपालि'का ागरिरकां ा सहकायाचे आवाह करीत आहे.
खा'ी' तक्त्यामध्ये पुणे महा गरपालि'केचे प्रर्भााग क्रमांक, प्रर्भाागाचे ाव व प्रत्येक प्रर्भाागाच्या कायक्षेत्रासाठी ेमणूक
के'ेल्या/कायरत अस'ेल्या पथ निवर्भाागाकडी' संबंचिधत दो अभिर्भायंत्यांचे मोबाई' क्रमांक मूद करण्यात आ'े'े आहेत . तमाम
ागरिरकां ा आवाह करण्यात येते की, आपल्या र्भाागामध्ये पावसाळा का'ावधीत खड्डे पडल्यास किंकवा रस्त्याचा काही र्भााग खराब
झाल्यास त्या निठकाणाचे फो(ो काढू व अशा निठकाणाचा पत्ता (गुग' 'ोकेश असल्यास उत्तम) मूद करू ते संबंचिधत
अभिर्भायंत्यांच्या WhatsApp वर पाठनिवण्यात यावे. त्यामुळे ागरिरकां ा त्यांच्या कामाच्या/तक्रारीच्या अ ष
ु ंगा े संबंचिधत
अभिर्भायंत्यांशी थे( संपक साधता येणार आहे . ागरिरकांच्या तक्रारींचे तातडी े नि राकरण होण्याच्या दृष्टी े ही सुनिवधा पुणे
महा गरपालि'केकडू उप'ब्ध करू देण्यात आ'ी आहे. तरी ागरिरकां ी त्याचा 'ार्भा अवश्य घ्यावा ही निव ंती.
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