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खड्ड ेऩुनभकरणाची कामे तातडीने 
ऩूणक करा 

ऩाऱकमंत्री चंद्रऴखेर बाळनकुले यांचे ननरे्दऴ : वळवळध कामांचा 
मनऩात घेतऱा आढाळा 

नागऩूर,ता. १० : ऩालवाळ्माचे ददलव वुरू शोत अवल्माने लीज कंऩनीने 
खोदनू ठेलरेरे खड्ड े तातडीने फुजवलण्मात माले. त्माचे मोग्म यीतीने 
ऩुनबभयण कयण्मात माले, अवे ननदेळ याज्माचे ऊजाभभंत्री तथा नागऩूय 
जजल््माचे ऩारकभंत्री चंद्रळेखय फालनकुऱे मांनी ददरे. 

नागऩूय ळशयात भनऩा शद्दीत वुरू अवरेल्मा वलवलध काभांचा आढाला 
घेण्मावाठी नागऩूय भशानगयऩालरका भुख्मारमातीर आमुक्त कामाभरम 
वबागशृात आढाला फैठकीचे आमोजन कयण्मात आरे शोत.े त्माप्रवंगी ते 
फोरत शोते. फैठकीरा भशाऩौय नंदा जजचकाय, आमुक्त अलबजीत फांगय, 

भाजी भशाऩौय तथा ज्मेष्ठ नगयवेलक प्रलीण दटके, आभदाय वुधाकय 
कोशऱे, आभदाय कृष्णा खोऩड,े ज्मेष्ठ नगयवेलक दमाळंकय नतलायी, 



अनतरयक्त आमुक्त यलींद्र ठाकये, भुख्म अलबमंता उल्शाव देफडलाय, 

जरप्रदाम वलभतीचे वबाऩती वऩटूं झरके, शनुभान नगय झोन वबाऩती 
भाधुयी ठाकये, नगयवेवलका रयता भुऱे, रूऩारी ठाकूय, स्लाती आखतकय, 

नगयवेलक डॉ. यलींद्र बोमय, नावुप्रचे अधीषक अलबमंता वुनीर 
गुज्जरलाय, भशावलतयणचे भुख्म अलबमंता ददरीऩ घुगर, भशावलतयणचे 
अधीषक अलबमंता (ळशय) ददरीऩ दोडके, शुडकेश्लय ऩोलरव ठाण्माचे 
ठाणेदाय वंदीऩ बोवरे, ॲड. यभण वेनाड मांच्मावश भनऩाचे वलभ 
कामभकायी अलबमंता, वशामक आमुक्त उऩजस्थत शोते. 

लीज कंऩनीकडून ळशयात वलवलध दठकाणी खड्ड े खोदनू ठेलण्मात आरे 
आशे. कंऩनीचे वाभान यस्त्मांलय ऩडून आशे. ऩुन्शा खोदकाभावाठी 
भनऩाकड े ऩयलानगी भागत आशेत. खड्ड्मांचे ऩुनबभयण मोग्मयीत्मा 
कयण्मात आरेरे नाशी. ऩालवाळ्माच्मा ददलवांत माचा नागरयकांना त्राव 
शोईर, शी वभस्मा भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके मांनी ऩारकभंत्री चंद्रळेखय 
फालनकुऱे मांच्मावभोय भांडरी. मालय ननणभम घेत तातडीने यस्त्मांचे 
ऩुनबभण मोग्म यीतीने कयण्माचे ननदेळ ददरे. काभात शमगम गेल्माव 
वंफंधधत अधधकाऱमांलय कायलाई कयण्माचे ननदेळशी ददरे. लीज कंऩनीने 
भनऩावोफत वभन्लम ठेलणे आलश्मक आशे. भनऩाच्मा भुख्म 
अलबमंत्मावोफत वभन्लम ठेलून वध्मा जी काभे वुरू आशेत, त्मादठकाणी 
ऩूली लीज कंऩनीची जी काभे आशेत, ती ऩूणभ कया, अवेशी ननदेळ त्मांनी 
मालेऱी ददरे. 

ळावनाच्मा ननणभमानुवाय रोकांना ऩटे्टलाटऩ कयण्मात मेत आशे. नझुरच्मा 
जागेलयीर ऩटे्टलाटऩावाठी दयु्मभ ननफंधकाकड े यजजस्रीवाठी गेरे अवता 
अडीचळे लगभपुटावाठी ४४ शजाय रुऩमे भुद्रांकळुल्क भाधगतल्माचे भाजी 



भशाऩौय प्रलीण दटके मांनी ऩारकभंत्रमांच्मा ननदळभनाव आणून ददरे. 
ऩारकभंत्री चंद्रळेखय फालनकुऱे मांनी वंफंधधत अधधकाऱमांळी दयूध्लनीलय 
फोरून शा प्रश्न ननकारी काढण्माचे ननदेळ ददरे. 

मानंतय दक्षषण नागऩूय वलधानवबा भतदायवंघातीर वलवलध काभांचा 
आढाला ना. चंद्रळेखय फालनकुऱे मांनी घेतरा. येळीभफाग मेथीर भनऩा 
वभाजबलन वंस्थेरा देण्मावंदबाभत वलऴम चचेरा आरा. मावंदबाभत 
जजल्शाधधकायी ननणभम घेतीर, अवे ननदेळ त्मांनी मालेऱी ददरे. याजाफाषा 
मेथीर देलस्थान वलकावाकरयता भंजूय ननधीचा उऩमोग करून तातडीने 
तथेीर कामभ वुरू कयण्मात माले, यभना भायोती ‘क’ लगभ तीथभषेत्र 
वलकावावाठी भंजूय ननधीतून भंददय ल ऩरयवयाचे वौंदमीकयण कयण्माचे 
ननदेळ ऩारकभंत्री फालनकुऱे मांनी मालेऱी ददरे. छोटा ताजफागचा स्लदेळ 
दळभन अंतगभत वलकाव प्रस्तावलत आशे. त्मातीर तांत्रत्रक अडचणी दयू 
कयण्मात मेतीर ल वलकाव कामभ वुरू शोईर, अळी भादशती त्मांनी मालेऱी 
ददरी. दक्षषण नागऩुयातीर झोऩडऩट्टी धायकांना ऩटे्टलाटऩ कयण्मावंदबाभतीर 
अडचणी दयू कयण्माचे ननदेळशी ऩारकभंत्रमांनी मालेऱी ददरे. कस्तुयचंद 
ऩाकभ  मेथे प्रस्तावलत वलाभत उंच याष्रध्लजाचे काभ यखडरेरे आशे. 
मावंदबाभत ११ जून योजी तातडीची फैठक घेऊन त्मालय त्लरयत ननणभम 
घेण्मात माला, अवेशी ननदेळ ऩारकभंत्रमांनी ददरे. 

फैठकीरा वंफंधधत वलबागाचे वलभ अधधकायी उऩजस्थत शोते.    

 


