नागऩूय भहानगयऩालरका, नागऩूय
(जनसंऩकक वलबाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. १५ पेब्रल
ु ायी २०१९

प्ररंबफत वलकास काभांफाफत त्लरयत
कामकलाही कया!
आभदाय सध
ु ाकय कोहऱे मांचे ननदे ळ
नागऩयू , ता. १५ : दक्षसण नागऩरु ातीऱ वळवळध भागामध्ये नागररकाांच्या अनेक
शमसयाांशदभाात शवु ळधाांशांदभाात अनेक मागण्या करण्यात आल्या. मात्र अनेक

ददळशाांऩाशन
ू या मागण्याांळर कोणतीषी कायाळाषी न झाल्याने त्ळररत शळा प्रऱांबित
मागण्याांळर कायाळाषी करा, अशे ननदे ऴ दक्षसण नागऩरू चे आमदार शध
ु ाकर कोषले
याांनी ददऱे.
नागऩरू

मषानगरऩालऱकेऴी

ऴक्र
ु ळारी (ता.१५) मनऩा

शांिांधधत दक्षसण

मख्
ु याऱयातीऱ

नागऩरु ातीऱ

छत्रऩती

लऴळाजी

वळवळध

मषाराज

कामाांशांिांधी
प्रऴाशकीय

इमारतीमध्ये आयक
ु ताांच्या दाऱनात आढाळा िैठक आयोजजत करण्यात आऱी. याळेली
आमदार शध
ु ाकर कोषले िोऱत षोते.

िैठकीमध्ये आमदार शध
ु ाकर कोषले

याांच्याशष सथायी शलमती शभाऩती ळीरें द्र

कुकरे जा, आयक
ु त अलभजीत िाांगर, नेषरू नगर झोन शभाऩती ररता मल
ु े , नगरशेवळका

सनेषऱ बिषारे , मांगऱा खेकरे , सळाती आखतकर, अनतररकत आयक
ु त रळीांद्र ठाकरे ,
अधीसक अलभयांता मनोज ताऱेळार उऩजसथत षोते.
िैठकीमध्ये

राजािासा

शौंदयीकरण, िध
ु ळार

षनम
ु ान

िाजार

मांददर

येथीऱ

शौंदयीकरण,

वळकाश

रमना

कामे, मानेळाडा

मारोती
दषन

मांददर

घाटाचे

शौंदयीकरण, दक्षसण नागऩरु ात मनऩा अांतगात करण्यात आऱेऱे शीमें ट रसते, ऩळ
ू ा
िाऱाजी नगर ऩांचकमेटी षनम
ु ान मांददर येथीऱ शाऊांड लशसटीम ळ तुटऱेल्या
खेलण्याांची दरु
ु सती, मनऩा अांतगात दक्षसण नागऩरु ातीऱ झोऩडऩट्टी धारकाांना ऩट्टे

वळतरण, शककरदरा तऱाळात माशेमारी करण्याकररता ननवळदा प्रक्रक्रया रािवळणे,
नगरोत्थान येथीऱ उद्यानाच्या ननवळदा, दक्षसण नागऩरु ातीऱ ददवयाांगाांना िॅटरीळरीऱ
ट्रायलशकऱ लमलणे, शककरदरा अजननऴमन वळभागाच्या ररकत जागेळर षॉकशा झोन ळ

ऩाक्रकिंगची ननलमाती करणे, मोठा ताजिाग ळ लशांधीिन येथीऱ झोऩडऩट्टीिाित,
आऴीळााद नगर इांददरा गाांधी शभागष
ु करण्यािाित, ननमाऱ नगरी
ृ ात अभ्यालशका शरू

येथीऱ रसत्याच्या डाांिरीकरणािाित, गजानन मांददर ते प्रोशेश शभागष
ृ ादरम्यान
रसता तयार करणे, म्षालगी नगर ऩाण्याची टाकी या वळवयाांचा आढाळा घेण्यात
आऱा.
राजािासा

षनम
ु ान

मांददर, रमना

मारोती

षनम
ु ान

मांददराच्या

शौंदयीकरणािाित अद्याऩषी ननवळदा न ननघल्याने याशांदभाात त्ळररत ननवळदा काढणे,

िध
ु ळार िाजार येथीऱ वळकाश कामाांच्या शांदभाातषी त्ळररत कायाळाषी करण्याचे
ननदे ऴ आमदार शध
ु ाकर कोषले याांनी ददऱे. मानेळाडा दषनघाट शौंदयीकरणािाित
तात्काल

कायाळाषी करणे, मनऩा

अांतगात

दक्षसण

नागऩरु ातीऱ झोऩडऩट्टी

ऩट्टे

ळाटऩाशांदभाात आळश्यक मागादऴानाचे ऩत्र तात्काल ऴाशनाकडे ऩाठळन
नागऩरू
ू
मषानगरऩालऱकेने ऩट्टे ळाटऩाशांदभाात कारळाई करण्याचे आमदार शध
ु ाकर कोषले
याांनी ननदे लऴत केऱे.

शककरदरा ऩररशरात षॉकशा झोन ळ ऩाक्रकिंगची शवु ळधा नशल्याने ऩररशरातीऱ

दक
ु ानदाराांशष नागररकाांनाषी ळाषतक
ू ळ अन्य त्राश शषन कराळा ऱागतो. याशांदभाात

शककरदरा येथीऱ अजननऴमन वळभागाच्या ररकत जागेळर षॉकशा झोन ळ ऩाक्रकिंगची
ननलमाती करण्यात याळी याशाठी ऩररशरातीऱ दक
ु ानदाराांनी ननळेदन शादर केऱे.
तुकडोजी चौक ते क्रीडा चौकादरम्यान लशमें ट रसता, शककरदरा तऱाळात माशेमारी

करणे ळ नगरोत्थान येथीऱ उद्यानाच्या ननवळदा प्रक्रक्रयेिाित आळश्यक ती कायाळाषी

तातडीने ऩण
ू ा करणे, ऱळकरात ऱळकर दक्षसण नागऩरू ातीऱ ददवयाांगाांना िॅटरीळरीऱ
ट्रायलशकऱ दे णे, वळद्यार्थयािंच्या शवु ळधेच्यादृष्टीने आऴीळााद नगर इांददरा गाांधी

शभागष
ु करणे याशष शळाच प्रऱांबित मागण्याांशांदभाात
ृ ात तातडीने अभ्यालशका शरू

आळश्यक अडचणी दरू करून तातडीने कायाळाषी करून ऩण
ू त्ा ळाश नेण्याचे ननदे ऴ
याळेली आयक
ु त अलभजीत िाांगर याांनी ददऱे.

