
मुऱ ऴषरातीऱ वळवळध वळकाशकामाांचा आ. शुधीर मनुगांटीळार याांनी घेतऱा आढाळा 

 

वळकाशकामाांचा दर्ाा उत् तम राषाळा याची वळऴवे कालर्ी घे् याचे आ. मुनगांटीळार याांचे रनदेऴ 

 

मुऱ ऴषरातीऱ वळवळध वळकाशकामाांशांदर्ाात अधधकारी ळगाांने गाांर्ीयााने शत् ळर कायाळाषी कराळी, 
वळकाशकामाांचा दर्ाा उत् तम राषाळा याृष् टीने वळऴवे कालर्ी  याळी, अशे रनदेऴ वळधीमांडल ऱोकऱेखा 
शममतीचे प्रमखु तथा मार्ी अथामांत्री आ. शुधीर मुनगांटीळार याांनी ददऱे. 

 

ददनाांक ९ ऑक् टोंबर २०२१ रोर्ी आ. शधुीर मुनगांटीळार याांनी मुऱ ऴषरातीऱ वळवळध वळकाशकामाांबाबत 
आढाळा घेतऱा. प्रामुख् याने रामऩ ऱ तऱाळार्ळलीऱ र ता, शौंदयीकरण, जर्ल् षा ऩषरवद ऴालेचे न तनीकरण, 

आठळडी बार्ार, ऩट्टे ळाटऩ, ऩांतप्रधान आळार् योर्नेअांतगात घरकुऱ, कृवी वळर्ाग कायााऱयाशाठज र्ागा 
आदी वळवयाांबाबत आ. शुधीर मुनगांटीळार याांनी आढाळा घेतऱा. 

 

रामऩ र तऱाळार्ळलच् या र त् याशाठज २ कोटी रू. अऩेक्षसत आषे. र्ऱशांऩदा वळर्ागाने याबाबतचे अांदार्ऩत्रक 
त् ळरीत शादर कराळे, तऱाळाच् या शौंदयीकरणाशाठज १.७३ कोटी रू. रनधी अऩेक्षसत आषे याबाबत शुध् दा 
वळर्ागाने अांदार्ऩत्रक शादर कराळे. याशांदर्ाात ऩयाटन मांत्री आददत् य ठाकरे याांच् याशष बकठक आयोजर्त 
करून योग् य मागा काढ् यात येईऱ, अशे आ. शधुीर मनुगांटीळार म् षणाऱे. त् याचप्रमाणे रामऩ र येथीऱ जर्ल् षा 
ऩषरवद ऴालेच् या नुतनीकरणाशाठज र्ऱशांऩदा वळर्ागाने नाषरकत प्रमाणऩत्र द्याळे, याशाठज ऱागणारा रनधी 
जर्ल् षा ऩषरवद देणार अशल् याचेषी ते म् षणाऱे. 

 

आठळडी बार्ाराची एक ण प्रऴाशकीय मान् यता ११ कोटी रूऩयाांची आषे त् याऩककी आताऩयांत ६.४८ कोटी रू. 
प्राप् त ााऱे अशल् याचे री.ी. ळशुऱे याांनी शाांगीतऱे. अप्राप् त रनधीशाठज शधचळ नगरवळकाश याांच् याऴी 
ऩाठऩुराळा कर् यात येईऱ ळ रनधी प्राप् त ााल् यानांतर बार्ारात ऩांखे, ऱाईट्श, षायमा ट ऱाईट्श ऱाळ् याचे 
रनदेऴ आ. मुनगांटीळार याांनी ददऱे. शांऩ णा आठळडी बार्ाराऱा शोऱर कर् याशाठज २५ ऱस रू. रनधी 
अऩेक्षसत अशल् याचे शाळार्रनक बाांधकाम वळर्ागाच् या अधधका-याने शाांगीतऱे. याबाबतचा प्र ताळ वळर्ागाने 
शादर कर् याचे रनदेऴ आ. मुनगांटीळार याांनी ददऱे. आठळडी बार्ाराच् या शुरूळातीऱाच शाळार्रनक बाांधकाम 
वळर्ागाने एक चौकी बाांधाळी ळ नगर ऩषरवदेने त् याशाठज मनु् यबल ऩुरळाळे अऴा शुचना त् याांनी याळेली 



ददल् या. आठळडी बार्ाराच् या दठकाणी मशशी दट षी केमेरे ऱाळाळ,े बार्ाराच् या दऴानी र्ागाचे शौंदयीकरण 
कराळे, अशेषी आ. मुनगांटीळार म् षणाऱे. 

 

गोंडवऩऩरी- खेडी र त् याचे बाांधकाम त् ळरीत ऩ णा कर् याबाबत अधधसक अमर्यांता शाळार्रनक बाांधकाम 
मांडल याांना त् ळरीत रनदेऴीत कर् याबाबत आ. मुनगांटीळार याांनी शुचना ददल् या. मारोडा येथीऱ ऩाणी 
ऩुरळठा योर्नेचे काम अऩ णााळ थेत आषे. ते त् ळरीत ऩ णा कर् याबाबत मषारा् र र्ीळन प्राधधकरणाऱा 
शुचना दे् याबाबत आ. मुनगांटीळार याांनी रनदेऴ ददऱे. ऩट्टे ळाटऩाशांदर्ाात शांबांधधत अधधका-याांशष २० 
ऑक् टोबरऩ ळी बकठक ऱाळ् याचे रनदेऴ त् याांनी ददऱे. ऩांतप्रधान आळाश योर्ने शांदर्ाात म् षाडाचे शधचळ री.ी. 
अरनऱ डडग् गीकर याांच् याशोबत बकठक घे् यात येईऱ, तत् ऩुळी री.ी. डडग् गीकर याांनी चांरपुऩुर, मुऱ, बल् ऱारऩ र, 

ऩोंर्ुणाा येथीऱ न.ऩ. अधधका-याांची ा म बकठक घेळ न योर्नेची शांऩ णा मादषती घे् याबाबत देखीऱ त् याांनी 
शुधचत केऱे. 

 

कृवी वळर्ाग कायााऱयाशाठज र्ागा उऩऱब् ध नाषी. उऩवळर्ागीय अधधकारी कायााऱयात र्ागा दे् याशाठज 
उऩवळर्ागीय अधधका-याांनी मान् यता ददऱी आषे. कृवी वळर्ागाने र्ागा योग् य ळाटत अशल् याश कायााऱय 
शरुू कर् याबाबत त् ळरीत कायाळाषी कर् याच ेरनदेऴ आ. मनुगांटीळार याांनी ददऱे. नगर ऩषरवद इमारतीच् या 
बार् ऱा अशऱेल् या ऩोमऱश  टेऴन ऩषरशरात अशऱेल् या ऩोमऱश  टेऴन ऩषरशरात तकती र्ागा उऩऱब् ध आषे 
याची मादषती त् ळरीत घे् याचे रनदेऴ त् याांनी ददऱे. र्ेणेकरून रतथे उऩवळर्ागीय अधधकारी कायााऱय, ऩोमऱश 
 टेऴन येथीऱ कमाचा-याांच् याशाठज रनळाश थान बाांधता येईऱ काय याचा अ याश कराळा अशेषी आ. 
मुनगांटीळार याांनी शुधचत केऱे. 

 

बकठकीऱा जर्ल् षा ऩषरवदेच् या अध् यसा शौ. शांध् या गुरनुऱे, मुऱच् या नगरध् यसा शौ. रत् नमाऱा र्ोयर, 

मुख    याधधकारी मशध् दाथा मेरी.ाम, उऩनगराध् यस नांद  रणददळे, शाळार्रनक बाांधकाम वळर्ागाचे प्रऴाांत ळशुऱे, 

उऩवळर्ागीय अधधकारी री.ी. खेडकेर, तषमशऱदार री.ी. षोली, र्ऱशांऩदा वळर्ागाचे कायाकारी अमर्यांता री.ी. 
काले, कृवी वळर्ागाचे अधधकारी, ऩयाटन वळर्ागाचे अधधकरी आदीांची प्रामुख् याने उऩजथती षोती. 


