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ऩूणक करा 

सलमती अध्यऺ प्रिीण दटके यांचे ननदेश : 
नागऩुरातीऱ प्रकलऩाचंी सद्यस्स्थती घेतऱी 

जाणनू 

नागऩरू, ता. २४ : शीमेंट रस्त्याच्या ऩहषल्या टप्पप्पयातीऱ ९ रस्त्याॊच े काम अद्याऩ 
शरुू झाऱे नाषी. दशुरा टप्पप्पयातीऱ ५९ कामाॊमधनू ३९ कामे ऩणूण झाऱेऱी आषेत. १४ 



कामे शरुू आषेत. ततशऱ्या टप्पप्पयातीऱ ऩाच ऩॅकेजच ेकाम शरुू झाऱेऱे आषे. उळणरीत 
दोन ऩॅकेजच ेकाम तीन-चार हदळशाॊत शरुु षोईऱ. ऩहषल्या टप्पप्पयातीऱ रखडऱेल्या 
कामातीऱ अडचणी तातडीने दरू करून कामे शरुू करण्यात याळेत आणण दशुऱ्या 
टप्पप्पयातीऱ उळणरीत कामे ३० ऑगस्तटऩयतं ऩणूण करण्यात याळे, अशे तनदेऴ 
मषानगरऩालऱकेच्या प्रस्ततावळत ळ अऩणूण अशऱेल्या बी.ओ.टी.,ऩी.ऩी.ऩी., कें द्र ळ राज्य 
शरकारकड े प्रऱॊबबत अशऱेल्या प्रकल्ऩाॊना गती देण्याकररता गठीत करण्यात 
आऱेल्या वळऴवे शलमतीच ेअध्यस प्रळीण दटके याॊनी हदऱे. 

अऩणूण आणण प्रस्ततावळत शळण प्रकल्ऩाॊचा आढाळा घेण्याशाठी गुरुळारी (ता. २४) मनऩा 
मखु्याऱयातीऱ ऩॊजाबराळ देऴमखु स्तमतृी शभागषृात बठैकीच े आयोजन करण्यात 
आऱे षोत.े बठैकीऱा शलमतीच े अध्यस प्रळीण दटके याॊच्याशष शलमतीच े शदस्तय 
तथा स्तथायी शलमती शभाऩती ळीरेंद्र कुकरेजा, स्तथाऩ्य ळ प्रकल्ऩ वळऴवे शलमतीच े
शभाऩती शॊजय बॊगाऱे, जऱप्रदाय शलमतीच ेशभाऩती वऩ ॊटू झऱके, अततररक्त आयकु्त 
रळीॊद्र ठाकरे, उऩायकु्त तनतीन काऩडणीश, अधीसक अलभयॊता मनोज ताऱेळार 
उऩस्स्तथत षोते. 

याळेली शलमतीच ेअध्यस प्रळीण दटके याॊनी शीमेंट काॉक्रीट रस्तते टप्पऩा १,२ ळ ३, 

डडक दळाखाना, आयशोऱेऴन षॉस्तऩीटऱच े नतूनीकरण, नाळीन्यऩणूण योजनेअॊतगणत 
मोसधाम घाटाच े ऩणेु ऴषराच्या धतीळर वळकाश प्रकल्ऩ, ऴषरातीऱ गाॊधीशागर, 

शोनेगाळ, शक्करदरा, नाईक आणण ऱेंडी तऱाळ, कमाऱ टॉकीजजळलीऱ वळकाश 
प्रकल्ऩ, आॉरेंज लशटी स्तरीट प्रकल्ऩ, बधुळार बाजार मषाऱ आणण शक्करदरा, 
बालाशाषेब ठाकरे स्तमारक, मषाऱ, ऴाषू ळाचनाऱय, चचटणीशऩरुा, टाऊन षॉऱ, मषाऱ 
कायाणऱयाची नळीन इमारत, मषाऱ दळाखाना, मातोश्री स्जजाऊ उद्योस्जका भळन, 

ऴॊकरनगर, शीमेंट रस्तते जॊक्ऴन प्पळाईंटचा वळकाश, ज्योती प्राथलमक ऴाला त ेहदघोरी 
ऩाॊदण रस्त्याचा वळकाश, रमना मारोती, काॉक्रीट रोड, माशोली बाजार आदी प्रकल्ऩाॊची 
शद्यस्स्तथती जाणून घेतऱी. रमना मारोतीजळलीऱ काॉक्रीट रस्तता आणण ज्योती 
प्राथलमक ऴाला ते हदघोरी ऩाॊदण रस्त्याशॊदभाणत ऩाऱकमॊत्रयाॊशोबत बठैक घेण्याच े



तनदेऴषी याळेली श्री. दटके याॊनी हदऱे. प्रस्ततावळत प्रकल्ऩाॊच्या प्रऴाशकीय ऩतूणता 
तातडीने ऩणूण करण्याच ेतनदेऴषी ्याॊनी याळेली हदऱे. 

बठैकीऱा कायणकारी अलभयॊता नरेऴ बोरकर, अतनरुद्ध चौगॊजकर, मोती कुकरेजा, चगरीऴ 
ळाशतनक, राजेऴ भतूकर, राज ू राषाटे, मनोज गणळीर, शोनाऱी कडू, शतीऴ नरेल, 

आरोग्य अचधकारी डॉ. भाळना शोनकुशले, नगररचना शषायक शॊचाऱक प्रमोद गाळॊड े
याॊच्याशष नागऩरू शधुार प्रन्याशच े अचधकारी, नगर भमूाऩन वळभागाच े अचधकारी 
उऩस्स्तथत षोते. 
 


