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सौंदयीकरणाच्या कायाकऱा गती
द्या! : महापौर नंदा जजचकार
शहर सौंदयीकरण सलमती बैठक
नागपरू , ता. ३१ : ळशयातीर सवभें ट यस्तमाॊच्मा फाजर
ु ा, दब
ु ाजकाॊलय, भैदान, नदी, नारे
माॊच्मा काठालय तवेच इतय ठठकाणी लष
ृ ायोऩन करून ळशय वौंदमीकयणाच्मा
कामाारा गती द्मा, अवे ननदे ळ भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊनी ठदरे.

नागऩयू ळशय स्लच्छ, वॊद
ु य ल ठशयलेगाय कयण्मावाठी केंद्रीम भॊत्री ननतीन गडकयी

माॊनी भास्टय प्रॉन तमाय कयण्माचे ननदे ळ ठदरे. तमाॊच्मा ननदे ळानव
ु ाय गठीत ळशय
वौंदमीकयण वसभतीची फध
ु लायी (ता.३१) भशाऩौय वबागश
ृ ाभध्मे फैठक आमोजजत
कयण्मात आरी शोती. भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊच्मा अध्मषतेत आमोजजत

फैठकीभध्मे प्रबायी आमक्
ु त यलीॊद्र ठाकये , नगयवेलक वॊजम फॊगारे, नगयवेलक नयें द्र
(फाल्मा) फोयकय, ळशय वौंदमीकयण वसभतीचे वभन्लमक ठदरीऩ चचॊचभरातऩयू े ,
वसभतीचे वदस्म याजू खोयगडे, अधीषक असबमॊता भनोज तारेलाय, कामाकायी

असबमॊता अभीन अख्तय, उद्मान अधीषक अभोर चौयऩगाय, भशा भेट्रोचे फी.व्शी.

कोऩर
ू लाय, ये नफो ग्रीनवाचे गौयल टालयी, भनोज टालयी माॊच्मावश दशाशी झोनचे
उऩअसबमॊता उऩजस्थत शोते.

मालेऱी भशाऩौय नॊदा जजचकाय म्शणाल्मा, मेतमा ऩाच लऴाात नागऩयू ळशयारा स्लच्छ,
वॊद
ु य, ठशयलेगाय करून दे ळात क्रभाॊक एकचे वौंदमा प्राप्त करून दे णे शे केंद्रीम भॊत्री
ननतीन गडकयी माॊचे ध्मेम आशे . तमाॊच्मा कामााची ऩत
ू ी व्शाली मावाठी भनऩातपे

आलश्मक ती कामालाशी कयणे आलश्मक आशे . ळशयात वलात्र सवभेंट योडचे ननभााण

कयण्मात आरे. माभधीर फशुताॊळी बागात सवभें ट यस्तमाॊचे काभ ऩण
ू ा झारे आशे .
आज ळशयात एकूण ५६ सवभें ट भागा आशे त. मा सवभें ट भागाांच्मा दत
ु पाा, दब
ु ाजकाॊलय
लाशतक
ु ीरा आणण वलद्मत
ु ीकयणारा अडचण ननभााण शोणाय नाशी अळा प्रकाये वलवलध
प्रकायची १८ शजाय ८०० झाडे रालण्माचा प्रस्ताल आशे . माफाफत तातडीने कामालाशी

कयणे. मासळलाम शॉगीग गाडान, वेल्प लाटरयॊग ट्रीगाडा रालण्माफाफत कामालाशी कयणे
आदीॊफाफतशी भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊनी ननदे ळ ठदरे.
मासळलाम ळशयातीर उद्माने, भैदानाॊच्मा वबोलतार लष
ृ ायोऩण, तरालाॊचे खोरीकयण
करून भाती दब
ु ाजकाॊलय झाडाॊवाठी लाऩयणे, तरालाॊच्मा वबोलतारशी लष
ृ ायोऩण,

दब
ु ाजकाॊलय ऩाभ ल अन्म वौंदमीकयणात बय घारणा-मा लष
ृ ाॊची रागलड कयणे, नदी
ल नाल्माॊच्मा काठालय औऴधी लनस्ऩती, वग
ु ॊधी लनस्ऩती, अचधक काऱ ठटकणा-मा
ननरचगयी, अजन
ुा आदी लष
ृ ाॊची रागलड कयणे आदी वॊदबाात भास्टय प्रॉन तमाय
कयण्माफाफत वसभतीच्मा वदस्माॊभापात मेणा-मा वच
ु नाॊलय कामालाशी कयण्माचे
ननदे ळशी भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊनी ठदरे.

