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शहरातीऱ उद्यानांच्या
विकासासाठी मनपा सदै ि
कटिबद्ध : उपमहापौर दीपराज
पार्डीकर
मनपाच्या दशकन कॉऱनी उद्यानाचे ऱोकापकण
नागपरू , ता. ३ : ददलवेंददलव ळशय लाढत आशे . त्माभऱ
ु े ळशयातीर ज्मेष्ठ, रशान भर
ु े
माांना फपयण्मावाठी, खेऱण्मावाठी जागाशी शळल्रक नाशी. अळात ळशयात अवरेरी

नागऩयू भशानगयऩाशरका ल नागऩयू वध
ु ाय प्रन्मावची उद्मानेच एक आधाय आशे त.

मा उद्मानाांचा मोग्म वलकाव करून ळशयातीर नागरयकाांना फपयणे, चचभक
ु ल्माांना

खेऱण्मावाठी शक्काची जागा उऩरब्ध व्शाली मावाठी नागऩयू भशानगयऩाशरका वदै ल
कदिफद्ध आशे , अवा वलश्लाव उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩार्डीकय माांनी व्मक्त केरा.

नांदनलन मेथीर नागऩयू भशानगयऩाशरकेच्मा दळशन कॉरनी उद्मानाचे यवललायी
(ता.३) उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩार्डीकय माांच्मा शस्ते रोकाऩशण कयण्मात आरे. मालेऱी

वलयोधी ऩष नेते तानाजी लनले, आभदाय वन
ु ीर केदाय, प्रतोद ददव्मा धयु र्डे, फवऩा
ऩषनेते भोशम्भद जभार, भाजी खावदाय गेव्श आलायी, भाजी भांत्री र्डॉ. ननतीन याउत,
भाजी भांत्री अननव अशभद, भाजी आभदाय अळोक धलर्ड, नगयवेलक कभरेळ चौधयी,

नगयवेवलका भननऴा कोठे , वशभता चकोरे, आमळा अांवायी, भाजी नगयवेवलका भारू
लनले, कभर गजशबमे, कृष्णकुभाय ऩाांर्ड,े ऩयभेश्लय याउत, वांगीता तरभरे, धीयज ऩिोरे,
चांद्रकाांत दशांगे उऩस्स्थत शोते.

ऩढ
ु े फोरताना उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩार्डीकय म्शणारे, ळशयातीर नलीन लस्त्मा,
रेआउिभध्मे उद्मानाांवाठी जागा आयक्षषत ठे लरी जाते. आयोग्माच्मा दृष्िीने
नागरयकाांना ळद्ध
ु शला शभऱाली, त्माांना व्मामाभ कयता माले मावाठी मा उद्मानाांभध्मे

ववु लधा अवणे आलश्मक आशे . मावाठी भनऩाद्लाये कामशलाशी वरू
ु अवन
ू उद्मानाांचा

वलकाव करून नतथे ग्रीन स्जभ रालरी जात आशे . माशळलाम भर
ु ाांना खेऱण्मावाठी
मोग्म भैदान उऩरब्ध व्शालेत मावाठी केंद्रीम भांत्री ननतीन गर्डकयी माांच्मा ऩढ
ु ाकायाने
ळशयातीर खेऱाच्मा भैदानाांचाशी वलकाव शोणाय अवल्माचेशी उऩभशाऩौय दीऩयाज
ऩार्डीकय माांनी मालेऱी वाांचगतरे.
प्रास्तावलकात वलयोधी ऩषनेते तानाजी लनले म्शणारे, नागरयकाांना मोग्म ववु लधा
शभऱाली शाच उद्देळ अवन
ू मावाठी भनऩाच्मा फांदालस्थेतीर ळाऱे च्मा जागेभध्मे शे

उद्मान व्शाले मावाठी काशी लऴाांऩावन
ू प्रमत्न वरू
ु शोते. १९८५भध्मे नावप्र
ु कर्डून
ळाऱे वाठी शी जागा घेण्मात आरी शोती. ळाऱा फांद ऩर्डल्मानांतय मा जागेचा मोग्म

उऩमोग शोणे आलश्मक शोते. ऩरयवयातीर नागरयक ल चचभक
ु ल्माांना खेऱण्मावाठी

जागा नवल्माने मा दठकाणी उत्कृष्ठ उद्मान वाकायण्माची वांकल्ऩना शोती ती ऩण
ू श
झारी. मा उद्माभऱ
ु े ऩरयवयातीर नागरयक, भर
ु ाांना शक्काची जागा शभऱारी आशे .

उद्मानाभध्मे ज्मेष्ठ नागरयकाांना फपयता माले मावाठी लॉफकांग ट्रॅ क आशे , माशळलाम
मोगा कयण्मावाठीशी जागा उऩरब्ध कयण्मात आरी आशे . शळलाम चचभक
ु ल्माांवाठी

खेऱाचे वादशत्मशी मेथे रालण्मात आरे आशे . वलद्मत
ु ददले, वयु षा शबांत, प्रवाधगश
ृ

आदी वलश आलश्मक ववु लधा उऩरब्ध करून दे ण्मात आल्माचेशी वलयोधी ऩषनेते
तानाजी लनले माांनी वाांचगतरे.
कामशक्रभात

ऩरयवयातीर ज्मेष्ठ नागरयकाांचा

वत्काय कयण्मात

आरा.

मालेऱी

नागरयकाांवाठी भनोयां जनात्भक कामशक्रभाचेशी आमोजन कयण्मात आरे शोते. माप्रवांगी
ऩरयवयातीर नागरयक भोठ्मा वांख्मेत उऩस्स्थत शोते.

