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िस्तमांभधीर काभांची
गण
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स्ितंत्र अलबमंता नेभणाय : सबाऩती हरयश
ददकोंडिाय मांचे ननदे श

नागऩयू , ता. १२ : मागाशळगीय ळ दर्
ब
घटकाांच्या ळस्तयाांमध्ये षोत अशऱेल्या
ु ऱ

कामाांळर मनऩाची दर्
ब
घटक शममती याऩढ
ु ऱ
ु े स्ळत: ऱस ठे ळणार आषे . या

ळस्तयाांमधीऱ कामाांची गुणळतता तऩाशण्याशाठी स्ळतांत्र अमियांता नेमण्याचे ननदे ऴ
शममतीचे शिाऩती षररऴ ददकोंडळार याांनी ददऱे.

नागऩरू मषानगरऩामऱकेच्या दर्
ब घटक शममतीची र्ैठक डॉ. ऩांजार्राळ दे ऴमख
ु ऱ
ु
स्मत
ु ळारी (ता. १५) ऩार ऩडऱी. याळेली ते र्ोऱत
ृ ी स्थायी शममती शिागष
ृ ात ऴक्र
षोते. र्ैठकीऱा शिाऩती षररऴ ददकोंडळार याांच्याशष शममतीचे शदस्य ऩरशराम

मानळटकर, ननरां जना ऩाटीऱ, ळांदना िगत, ऴकांु तऱा ऩारळे, राजेंद्र शोनकुशरे , काांता

रारोकर, कायबकारी अमियांता राजेंद्र राषाटे उऩस्स्थत षोते. शदर र्ैठकीत वळवळध
वळवयाांळर चचाब करण्यात आऱी. दर्
ब घटक ननधीअांतगबत जी कामे प्रऱांबर्त आषे त,
ु ऱ
तया कामाांचे कायाबदेऴ तातडीने काढण्याचे ननदे ऴषी शिाऩती षररऴ ददकोंडळार याांनी
ददऱे.
आर्थबक

दर्
ब
ु ऱ

घटकाांशाठी

घरकुऱ

योजना

रार्वळण्याकररता

यांदाच्या

नागऩरू

मषानगरऩामऱकेच्या अथबशांकल्ऩात तीन कोटीांची तरतद
ू करण्यात याळी, अशे ननदे ऴ
तयाांनी अर्धकाऱयाांना ददऱे. मागाशळगीय ळस्तयाांमधीऱ मदषऱा, यळ
ु क-यळ
ु ती आणण
ज्येष्ठ नागररकाांशाठी, तयाांचे जीळनमान उां चाळण्याशाठी वळवळध मागबदऴबक मऴबर्राांचे
आयोजन

शममतीच्या

माध्यमातून

करण्यात

येतीऱ.

क्रीडा

ळ

शाांस्कृनतक

कायबक्रमाांचष
े ी आयोजन करून नागररकाांच्या कऱागण
ु ाांना ळाळ दे ण्याचा प्रस्ताळ आषे .

याशाठी दर्
ब घटक शममतीच्या ऴीवाबखाऱी स्ळतांत्र तीन कोटीांची तरतूद करण्याचे
ु ऱ
ननदे ऴषी शिाऩती षररऴ ददकोंडळार याांनी ददऱे.

आयक
ब घटक शममतीच्या ननधीतषी ३० टकके
ु ताांनी ददऱेल्या ननदे ऴानश
ु ार आता दर्
ु ऱ

कऩात षोणार आषे . मात्र, वळऴेव र्ार् म्षणून या शममतीच्या ननधीतीऱ कऩातीचा
ननणबय मऴथीऱ करण्यात याळा, या आऴयाचे ननळेदन मषाऩौर आणण आयक
ु ताांना
ददऱे अशल्याची मादषती शिाऩतीांनी ददऱी.

