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सीभेंट यस्त्मा टप्ऩा 
दोनची काभे १५ 

सप्टेंफयऩूिी ऩूर्क कया 

प्रिीर् दटके माचें ननदेश : विविध प्रकलऩांचा 
घेतरा आढािा 

नागऩयू, ता. ६ : नागऩयू ळहयात सरुू असरेल्मा सीभेंट यस्ता टप्ऩा २ भधीर अखेयच े
ऩॅकेज लगऱता इतय सलव काभे १५ सप्टेंफयऩलूी ऩणूव कयण्मात माली. जी यस्त ेऩणूव 
झारी आहेत त्मा यस्त्मालयीर रहानसहान काभे ऩणूव कयण्मात माले. यस्त्मालय 
ऩडरेरे आम-ब्रॉक्स उचरण्मात माले. यस्त्मालयीर धऱू स्लच्छ कयण्मात 
माली. डडलामडयची यंगयंगोटी आणण अन्म काभे तातडीने ऩणूव कयण्मात मालीत, असे 



ननदेळ प्रस्तावलत ल अऩणूव असरेल्मा फी.ओ.टी, ऩी.ऩी.ऩी., कें द्र ल याज्म सयकायकड े
प्ररंबफत असरेल्मा प्रकल्ऩांना गती देण्माकरयता गठीत कयण्मात आरेल्मा समभतीच े
अध्मऺ भाजी भहाऩौय प्रलीण दटके मांनी ददरे. 

सदय समभतीची फठैक फधुलायी (ता. ६) भनऩा भखु्मारमातीर डॉ. ऩंजाफयाल देळभखु 
स्भतृी स्थामी समभती सबागहृात आमोजजत कयण्मात आरी होती. सदय फठैकीत त े
फोरत होत.े फठैकीरा सत्ताऩऺ नेत े तथा समभती सदस्म संदीऩ जोळी, आयोग्म 
समभतीच े सबाऩती भनोज चाऩरे, ज्मेष्ठ नगयसेलक सनुीर अग्रलार, अनतरयक्त 
आमकु्त यलींद्र ठाकये, अनतरयक्त आमकु्त अझीझ ळखे, भखु्म अमबमंता उल्हास 
देफडलाय, अधीऺक अमबमंता भनोज तारेलाय, नगययचना सहामक संचारक प्रभोद 
गालंड,े कामवकायी अमबमंता अननरुद्ध चौगंजकय, भोती कुकयेजा, सतीळ नयेऱ, आयोग्म 
अधधकायी (स्लच्छता) सनुीर कांफऱे उऩजस्थत होत.े 

अजनी स्टेळन ऩरू आणण लधाव यस्त्मारा जोडणाऱ्मा डी.ऩी. यस्त्माच ेरोकाऩवण २२ 
पेब्रलुायी योजी ननजचचत झारे आहे. त्मादृष्टीन े यस्त्माच्मा काभाची सद्मजस्थती 
समभतीच े अध्मऺ प्रलीण दटके मांनी जाणून घेतरी. उलवयीत काभे तातडीने ऩणूव 
कयण्माच े ननदेळ त्मांनी ददरे. भच्छीसाथ, तीन नर चौक, फधुलायी मेथीर भटन 
भाकेटच्मा सद्मजस्थतीचाही त्मांनी आढाला घेतरा. त्माचहेी रोकाऩवण २२ पेब्रलुायी 
योजी ननजचचत कयण्मात आरे असनू त्मादृष्टीने तमायी कयण्माच ेननदेळ त्मांनी ददरे. 

मानंतय समभती अध्मऺ प्रलीण दटके मांनी मसलयेज ट्रीटभेंट प्रान्ट, घनकचया 
व्मलस्थाऩन, भहार फधुलाय फाजाय, सक्कयदया फधुलाय फाजाय, कभार टॉकीजजलऱीर 
फाजाय, भहार मेथीर भासोऱी फाजाय, केऱीफाग योड, गड्डीगोदाभ मेथीर यस्ता, ऩायडी 
मेथीर यस्त्मासंदबावतीर कामवलाहीची सद्मजस्थती अधधकाऱ्माकंडून जाणून घेतरी. 
ऩढुीर फठैकीत माफाफतचा सवलस्तय अहलार सादय कयण्माच ेननदेळ त्मांनी मालेऱी 
ददरे. नाग नदी प्रकल्ऩासाठी जजकान ेअथवसहाय्म देण्मासाठी भान्मता ददरी आहे. 
त्माफाफतचा सधुायीत प्रस्ताल सादय रलकयच सादय कयण्मात मेईर, अळी भादहती 
ताबंिक सल्रागाय (नद्मा ल सयोलये) भो. इसयाईर मांनी ददरी. मा प्रकल्ऩासाठी 



रागणाऱ्मा भनषु्मफऱाच े ननमोजन आताऩासनू कयण्माच े ननदेळही श्री. दटके मांनी 
ददरे. नाईक तराल, सोनेगाल तराल, गांधीसागयचाही आढाला त्मांनी मालऱेी घेतरा. 

ळहयात रागणाऱ्मा एरईडी राईट प्रकल्ऩाची सद्मजस्थती त्मांनी जाणून घेतरी. भे 
२०१९ ऩमतं हा प्रकल्ऩ ऩणूव कयालमाचा असनू त्मानसुाय भदहनाननहाम अहलार 
देण्माच े ननदेळ त्मांनी मालेऱी ददरे. स्भाटव मसटी प्रकल्ऩातीर काही प्रचनांफाफतही 
त्मांनी मालऱेी भादहती घेतरी आणण आलचमक ते ननदेळ ददरे. 

ळहयातीर कचऱ्माची उचर कयण्मासाठी काढण्मात मेणाऱ्मा ननवलदांभध्मे अनबुली 
आयोग्म ननयीऺकांची भते घेण्मात मालीत. त्मांच्मा अनबुलाच्मा आधाये स्कोऩ ऑप 
लकव  भध्मे आलचमक ते पेयफदर कयण्मात माल.े ननवलदेची प्रक्रिमा ळक्म नततक्मा 
रलकय कयण्माच ेननदेळ त्मांनी मालेऱी ददरे. फठैकीरा सलव झोनच ेसहामक आमकु्त, 

आयोग्म ननरयऺक ल संफंधधत अधधकायी उऩजस्थत होते. 
 


