नागऩूय भहानगयऩालरका, नागऩूय
(जनसंऩकक विबाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. ६ पेब्रि
ु ायी २०१९

सीभें ट यस्त्मा टप्ऩा
दोनची काभे १५
सप्टें फयऩि
ू ी ऩर्
ू क कया
प्रिीर् दटके मांचे ननदे श : विविध प्रकलऩांचा
घेतरा आढािा
नागऩयू , ता. ६ : नागऩयू ळहयात सरू
ु असरेल्मा सीभें ट यस्ता टप्ऩा २ भधीर अखेयचे

ऩॅकेज लगऱता इतय सलव काभे १५ सप्टें फयऩल
ू ी ऩण
ू व कयण्मात माली. जी यस्ते ऩण
ू व
झारी आहे त त्मा यस्त्मालयीर रहानसहान काभे ऩण
ू व कयण्मात माले. यस्त्मालय
ऩडरेरे

आम-ब्रॉक्स

उचरण्मात

माले. यस्त्मालयीर

धऱ
ू

स्लच्छ

कयण्मात

माली. डडलामडयची यं गयं गोटी आणण अन्म काभे तातडीने ऩण
ू व कयण्मात मालीत, असे

ननदे ळ प्रस्तावलत ल अऩण
ू व असरेल्मा फी.ओ.टी, ऩी.ऩी.ऩी., केंद्र ल याज्म सयकायकडे
प्ररंबफत असरेल्मा प्रकल्ऩांना गती दे ण्माकरयता गठीत कयण्मात आरेल्मा समभतीचे
अध्मऺ भाजी भहाऩौय प्रलीण दटके मांनी ददरे.
सदय समभतीची फैठक फध
ु लायी (ता. ६) भनऩा भख्
ु मारमातीर डॉ. ऩंजाफयाल दे ळभख
ु
स्भत
ृ ी स्थामी समभती सबागह
ृ ात आमोजजत कयण्मात आरी होती. सदय फैठकीत ते

फोरत होते. फैठकीरा सत्ताऩऺ नेते तथा समभती सदस्म संदीऩ जोळी, आयोग्म

समभतीचे सबाऩती भनोज चाऩरे, ज्मेष्ठ नगयसेलक सन
ु ीर अग्रलार, अनतरयक्त

आमक्
ु त यलींद्र ठाकये , अनतरयक्त आमक्
ु त अझीझ ळेख, भख्
ु म अमबमंता उल्हास
दे फडलाय, अधीऺक अमबमंता भनोज तारेलाय, नगययचना सहामक संचारक प्रभोद

गालंड,े कामवकायी अमबमंता अननरुद्ध चौगंजकय, भोती कुकये जा, सतीळ नेयऱ, आयोग्म
अधधकायी (स्लच्छता) सन
ु ीर कांफऱे उऩजस्थत होते.

अजनी स्टे ळन ऩर
ू आणण लधाव यस्त्मारा जोडणाऱ्मा डी.ऩी. यस्त्माचे रोकाऩवण २२
पेब्रल
ु ायी योजी ननजचचत झारे आहे . त्मादृष्टीने यस्त्माच्मा काभाची सद्मजस्थती

समभतीचे अध्मऺ प्रलीण दटके मांनी जाणन
ू घेतरी. उलवयीत काभे तातडीने ऩण
ू व
कयण्माचे ननदे ळ त्मांनी ददरे. भच्छीसाथ, तीन नर चौक, फध
ु लायी मेथीर भटन

भाकेटच्मा सद्मजस्थतीचाही त्मांनी आढाला घेतरा. त्माचेही रोकाऩवण २२ पेब्रल
ु ायी
योजी ननजचचत कयण्मात आरे असन
ू त्मादृष्टीने तमायी कयण्माचे ननदे ळ त्मांनी ददरे.

मानंतय समभती अध्मऺ प्रलीण दटके मांनी मसलये ज ट्रीटभेंट प्रान्ट, घनकचया

व्मलस्थाऩन, भहार फध
ु लाय फाजाय, सक्कयदया फध
ु लाय फाजाय, कभार टॉकीजजलऱीर

फाजाय, भहार मेथीर भासोऱी फाजाय, केऱीफाग योड, गड्डीगोदाभ मेथीर यस्ता, ऩायडी
मेथीर यस्त्मासंदबावतीर कामवलाहीची सद्मजस्थती अधधकाऱ्मांकडून जाणून घेतरी.
ऩढ
ु ीर फैठकीत माफाफतचा सवलस्तय अहलार सादय कयण्माचे ननदे ळ त्मांनी मालेऱी

ददरे. नाग नदी प्रकल्ऩासाठी जजकाने अथवसहाय्म दे ण्मासाठी भान्मता ददरी आहे .

त्माफाफतचा सध
ु ायीत प्रस्ताल सादय रलकयच सादय कयण्मात मेईर, अळी भादहती
तांबिक सल्रागाय (नद्मा ल सयोलये ) भो. इसयाईर मांनी ददरी. मा प्रकल्ऩासाठी

रागणाऱ्मा भनष्ु मफऱाचे ननमोजन आताऩासन
ू कयण्माचे ननदे ळही श्री. दटके मांनी
ददरे. नाईक तराल, सोनेगाल तराल, गांधीसागयचाही आढाला त्मांनी मालेऱी घेतरा.

ळहयात रागणाऱ्मा एरईडी राईट प्रकल्ऩाची सद्मजस्थती त्मांनी जाणून घेतरी. भे
२०१९ ऩमंत हा प्रकल्ऩ ऩण
ू व कयालमाचा असन
ू त्मानस
ु ाय भदहनाननहाम अहलार
दे ण्माचे ननदे ळ त्मांनी मालेऱी ददरे. स्भाटव मसटी प्रकल्ऩातीर काही प्रचनांफाफतही
त्मांनी मालेऱी भादहती घेतरी आणण आलचमक ते ननदे ळ ददरे.
ळहयातीर कचऱ्माची उचर कयण्मासाठी काढण्मात मेणाऱ्मा ननवलदांभध्मे अनब
ु ली
आयोग्म ननयीऺकांची भते घेण्मात मालीत. त्मांच्मा अनब
ु लाच्मा आधाये स्कोऩ ऑप
लकव भध्मे आलचमक ते पेयफदर कयण्मात माले. ननवलदे ची प्रक्रिमा ळक्म नततक्मा

रलकय कयण्माचे ननदे ळ त्मांनी मालेऱी ददरे. फैठकीरा सलव झोनचे सहामक आमक्
ु त,
आयोग्म ननरयऺक ल संफंधधत अधधकायी उऩजस्थत होते.

