फर ्रायऩूय वलधानवबा षेत्रातीर वभव ्माांचे त ्लयीत ननयाकयण कया..!
जिर ्शाधधकायी ल भशत ्लाच ्मा वलबाग प्रभख
ु ाांफयोफय घेतरी फैठक.

फर ्रायऩूय वलधानवबा षेत्रात ननयननयाऱमा वलबागात अनेक वभव ्मा आशे त. मा वलव वभव ्मा

त ्लयीत वोडवलण ्मात माल ्मा अवे ननदे ळ मालेऱी ददरे. जिर ्शाधधकायी कामावरमात जिर ्शाधधकायी
माांच ्मा प्रभख
ु उऩजथथतीत अनेक वलबागाांच ्मा प्रभख
ु ाांफयोफय फैठक आमोजित कयण ्मात आरी
शोती. ि ्माभध ्मे प्राभख
ु ्माने भशाऔऴ ्णीक वलद्मत
ु केंद्र, भशावलतयण, लेकोलर, जिर ्शा ऩरयऴद,

जिर ्शा ळर ्म धचकीत ्वक, भशायाऴ ्ट्र िीलन प्राधधकयण, लनवलबाग, वालविननक फाांधकाभ वलबाग
माांचे प्रभख
ु अधधकायी उऩजथथत शोते.

ऩोंबण
ु ाव नगय ऩांचामतळी वांफांधधत लवटी वलश्व े ताफडतोफ कयाला

ऩोंबण
ु ाव नगय ऩांचामतळी वांफांधधत लवटी वलश्व े ताफडतोफ कयाला, ऩांतप्रधान आलाव मोिनेचे ऩैवे
ऩयत ऩाठलू नमे, वशाय्मक अनद
ु ान ऩल
ू ीप्रभाणेच द्माले, रयक् त ऩदे तातडीने बयाली, घयकुर

ऩाणीऩयु लठा मोिना नगय ऩांचामत कडून काढून जिर ्शा ऩरयऴदे रा िोडणे अळा अनेक वलऴमाांलय
तातडीने उऩाममोिना कयण ्माव वाांगीतरे.

खाण प्रबावलत षेत्रातीर वभथमाांचे ननयाकयण कया
लेकोलरळी वांफांधधत बटाऱी, ककटाऱी, लवनाऱा ळी वांफांधधत अनेक वभव ्माांलय वलव ्तत
ृ चचाव झारी.

मात बटाऱीवाठी नवलन ऩोर टाकणे, ओल ्शयफडवन कभी कयणे मा अळा अनेक वलऴमाांलय रलकयात
रलकय तोडगा काढण ्माचे ननदे ळ लेकोलर अधधका-माांना ददरे.
फपय झोन षेत्रातीर ळेतकऱमाांची अनतक्रभणे काढू नमे

लनवलबाग फपय झोनभध ्मे अनेक लऴाांऩावन
ू याशत अवरेरे यदशलावी माांची घये ल ळेती माचे

अनतक्रभण िफयदव ्तीने काढत आशे . ि ्माभऱ
ु े तारक
ु ् मातीर अनेक गालाांभध ्मे अवांतोऴ आशे .
त ्माभऱ
ु े गालाक-माांना त ्माांची प्रभाणऩत्रे तमाय कयण ्मावाठी लेऱ द्माला ल तोऩमांत त ्माांची
अनतक्रभणे काढू नमे अवे व ्ऩऴ ्ट ननदे ळ ददरे.

लन ्मप्राण ्माांच ्मा शर ्र ्मात भत
ु ी ऩडरेर ्मा रोकाांना दे ण ्मावाठी शली अवरेरी यक् कभ त्लरयत
ृ ्मुभख
द्माली

लन ्मप्राण ्माांच ्मा शर ्र ्मात भत
ु ी ऩडरेर ्मा रोकाांना दे ण ्मावाठी शली अवरेरी यक् कभ
ृ ्मुभख

लनवलबागाकडे उऩरफ ्ध नवते ती ताफडतोफ उऩरफ ्ध करून द्माली. तवेच फाांफु कायागीयाांना फाांफु
भोपत दे ता मेईर काम माचा अब ्माव करून माचा अशलार रलकयात रलकय भरा द्माला, अवे
ननदे ळ ददरे.

थककत वलि बफराऩोटी ऩथददवमाांचे वलि कनेक्ळन काऩू नमे

भशावलतयण कांऩनी गेर ्मा काशी ददलवाांऩावन
ू वलधानवबा षेत्रातीर तवेच जिर ्शमातीर ग्राभ
ऩांचामतीांच ्मा ऩथददल ्माांचे कनेक्ळन बफर न बयर ्माभऱ
ु े खांडीत कयीत आशे . माआधी २०२१

ऩमांतचे बफर ग्राभवलकाव वलबाग बयत आरेरा आशे . माऩढ
ु े शी ग्राभवलकाव वलबागाने शे बफर बयाले

ल तोऩमांत खांडीत अवणाया वलि ऩुयलठा त ्लयीत वरू
ु कयाला अवे व ्ऩऴ ्ट ननलेदन ददरे. मावांदबावत
ग्राभवलकाव भांत्री श्री. शवन भश्र
ु ीप तथा ग्राभवलकाव ल भशावलतयण कांऩनीच ्मा वधचलाांफयोफय
फैठक घेणाय अवर ्माचे त ्माांनी वाांगीतरे.

भशाऔऴ ्णीक वलद्मुत केंद्राचे वीएवआय ननधीचे थककत ऩैवे त्लयीत द्माले

भशाऔऴ ्णीक वलद्मुत केंद्राचे वीएवआय ननधीचे ऩैवे गेर ्मा तीन लऴाांऩावन
ू ददरा गेरा नाशी.

त ्माभऱ
ु े वलकावाची अनेक काभे खोऱां फरेरी आशे . ि ्माभध ्मे आयो भळीनची दे खबार ल दरू
ु व ्ती
मा ल अळा अनेक काभाांचा खोऱां फा झारेरा आशे . िी गाले प्रकर ्ऩग्रव ्त आशे त तेथीर मल
ु काांना
प्राधान ्माने आऩर ्माकडीर कांऩन ्माांभध ्मे वाभालन
ू घ ्माले अवेशी ननदे ळ मालेऱी ददरे.
कऱभना ल भानोया मेथीर प्राथलभक आयोग ्म केंद्राचे उदघाटन ४ िर
ु ै योिी कयाले

कऱभना ल भानोया मेथीर प्राथलभक आयोग ्म केंद्राचे उदघाटन ४ िर
ु ै योिी कयाले, अवे ननदे ळ

आ. भन
ु गांटीलाय माांनी जिर ्शा आयोग ्म अधधकायी माांना ददरे. ऩोंबण
ु ाव ग्राभीण रूग ्णारमावाठी १५
कार ्ऩनीक ऩदाांची भांियू ी अिन
ू ळावनाकडून न आर ्माभऱ
ु े त ्माांचे उदघाटन राांफणीलय ऩडत
आशे . मावाठी ळावनव ्तयालय ऩाठऩुयाला करून माची रलकयात रलकय भांिूयी लभऱलाली अवे
ननदे ळ जिर ्शा ळर ्च धचकीत ्वक माांना ददरे.

फैठकीरा चांद्रऩूय बािऩा जिर ्शाध ्मष दे लयाल बोंगऱे , भािी उऩभशाऩौय याशूर ऩालडे, भशावलतयणचे
भख
ु ्म अलबमांता दे ळऩाांड,े अधधषक अलबमांता वौ. धचलांड,े लेकोलर चांद्रऩूय षेत्राचे भशाल ्मलव ्थाऩक
वाफीय, भशाऔऴ ्णीक वलद्मुत केंद्राचे भख
ु ्म अलबमांता ऩांकि वऩाटे , लनवलबागाचे गुरूप्रवाद, प्रळाांत
खाडे, वालविननक फाांधकाभ वलबागाचे कामवकायी अलबमांता बाव ्कयलाय, जिर ्शा ऩरयऴदे च ्मा

अनतरयक् त भख
ु ्माधधकायी श्रीभती गौयकाय, उऩभख
ु ्म अधधकायी कऩीर करोडे, भजिप्राचे अधधकायी,

जिर ्शा ळर ्म धचकीत ्वक ननलत
ृ ्ती याठोड, जिर ्शा आयोग ्म अधधकायी गशरोत, ळावकीम लैद्मककम
भशावलद्मारमाचे अधधऴ ्ठाता ननतनलये , बािऩा जिर ्शा वयधचटणीव नाभदे ल डाशूरे, याभऩार लवांश,
चांद्रऩूय तारक
ु ाध ्मष शनभ
ु ान काकडे, अर ्का आत्राभ, भािी जि.ऩ. वदव ्म गौतभ ननभगडे, ऩोंबण
ु ाव
नगय ऩांचामत अध ्मषा वौ. वर
ु बा वऩऩये , उऩाध ्मष अजित भांगऱधगयीलाय, नाभदे ल आवट
ु कय,
वलराव टें बण
ु े, वब
ु ाऴ गौयकाय, याकेळ गौयकाय, अननर डोंगये उऩजथथत शोते.

