नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर
(जनसंऩकक वळभाग)

प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. २५ जानेळारी २०१९

एक्स्ऩोच्या माध्यमातून
ऩंतप्रधानाच्या

्ळपनांना लमले ऱ बल : महाऩौर
नंदा
जजचकार
मनऩा आणि क्रेडाई यांच्या संयक्स
ु त वळद्यमाने आयोजजत
प्रधानमंत्री आळास

योजनेच्या एक्ससऩोचे थाटात उद्घाटन

नागऩयू ,ता.२५ : मा दे ळातीर प्रत्मेक व्मक्तीरा सन २०२२ ऩमंत हक्काचे

घय दे ण्माचे स्लप्न मा दे ळाचे ऩंतप्रधान नयें द्र भोदी मांनी फघघतरे. त्मा
ददळेने मंत्रणा कामय कयीत आहे . नागऩूय भहानगयऩालरका आणण क्रेडाईच्मा
लतीने आमोजजत कयण्मात आरेल्मा प्रॉऩर्टी एक्स्ऩोच्मा भाध्मभातून
ऩंतप्रधानांच्मा स्लप्नांना फऱ लभऱे र, अळी आळा भहाऩौय नंदा जजचकाय
मांनी व्मक्त केरी.
नागऩयू भहानगयऩालरका आणण क्रेडाई मांच्मा संमुक्त वलद्मभाने नागऩयू
भहानगयऩालरका छत्रऩती लळलाजी भहायाज नलीन प्रळासकीम इभायतीच्मा

आलायात प्रधानभंत्री आलास मोजना प्रॉऩर्टी एक्स्ऩोचे आमोजन २५
जानेलायी ते २७ जानेलायी दयम्मान कयण्मात आरे आहे . सदय एक्स्ऩोच्मा
उद्घार्टनप्रसंगी

त्मा

फोरत

होत्मा.

मालेऱी

भंचालय स्थामी

सलभती

सबाऩती लीयें द्र कुकये जा, सत्ताऩऺ नेते संदीऩ जोळी, गलरच्छ लस्ती
घनभूर
य न ल घयफांधणी सलभतीचे सबाऩती अबम गोर्टे कय, ज्मेष्ठ नगयसेलक
सन
ु ीर

आमुक्त

अग्रलार, नगयसेलक
यलींद्र

घनळांत

ठाकये , अघतरयक्त

गांधी, रखन

मेयालाय, अघतरयक्त

आमुक्त अझीझ

ळेख, अघतरयक्त

आमुक्त याभ जोळी, उऩामुक्त याजेळ भोदहते, कामयकायी अलबमंता गगयीळ
लासघनक, कामयकायी अलबमंता (स्रभ) याजेळ यहार्टे , क्रेडाईचे अध्मऺ अघनर
नामय, सगचल गौयल अगयलारा प्राभख्
ु माने उऩजस्थत होते.
ऩढ
ु े फोरताना

भहाऩौय नंदा

जजचकाय म्हणाल्मा, अन्न, लस्त्र, घनलाया मा

भानलाच्मा भुरबूत गयजा आहे त. घय हे प्रत्मेकाचे स्लप्न असते. केंद्र ल

याज्म ळासनाच्मा भाध्मभातून ज्मांना घयं नाही अळा प्रत्मेकारा स्लस्त ल

चांगरे घय दे ण्माचा संकल्ऩ ऩंतप्रधान नयें द्र भोदी मांनी केरा आहे .
ळहयात

अनगधकृत

झोऩडऩट्टम
् ा

लसल्मा

आहे त.

अनेक

ळासकीम

जागांलय अघतक्रभण झारेरे आहे . माभऱ
ु े ळहयाचे वलद्रऩ
ु ीकयण होत आहे .
हे थांफणे गयजेचे आहे . अळा प्रकायच्मा प्रॉऩर्टी एक्स्ऩोच्मा आमोजनाभऱ
ु े
प्रत्मेक नागरयकारा त्माचा पामदा होणाय आहे . मा एक्स्ऩोभध्मे मेणाऱ्मा
प्रत्मेक नागरयकांची नोंदणीही होईर, असेही भहाऩौय मांनी सांगगतरे.
मालेऱी

फोरताना

स्थामी

सलभती

सबाऩती

लीयें द्र

कुकये जा

म्हणारे, प्रधानभंत्री आणण भुख्मभंत्री मांच्मा ऩुढाकायाने प्रधानभंत्री आलास

मोजनेसायख्मा भहत्त्लाकांऺी मोजनेचा ळब
ु ायं ब झारेरा आहे . प्रत्मेकारा
चांगरे आणण स्लस्त घय दे ण्माचा ळासनाचा संकल्ऩ आहे . सलांसाठी घये

घनभायण कयणे हे ळासनारा ळक्म नव्हते. म्हणूनच त्मांनी क्रेडाईसायख्मा
संस्थेरा भदतीरा घेऊन खासगी संस्थांच्मा भाध्मभातन
ू ळासकीम दयात

सलयसाभान्म नागरयकांना घये उऩरब्ध करून दे ण्माचे भोठे कामय हाती
घेतरे आहे .
अघतरयक्त आमुक्त यलींद्र ठाकये आणण क्रेडाईचे अध्मऺ अघनर नामय
मांनीही मालेऱी भागयदळयन केरे ल एक्स्ऩोच्मा मळस्लीतेसाठी ळुबेच्छा

ददल्मा. कामयक्रभाचे प्रास्तावलक अघतरयक्त आमुक्त अझीझ ळेख मांनी
केरे.

प्रायं बी

भहाऩौय

नंदा

वलधीलत उद्घार्टन केरे.

जजचकाय

दीऩप्रज्लरनाने

मांनी पीत काऩन
ू

कामयक्रभाची

सरू
ु लात

एक्सऩोचे
झारी.

कामयक्रभाचे संचारन धयभऩेठ झोन सहामक आमुक्त भहे ळ भोयोणे
मांनी केरे. उऩामुक्त

याजेळ

भोदहते

मांनी आबाय

भानरे. २५

ते

२७

जानेलायी दयम्मान आमोजजत सदय एक्स्ऩोभध्मे नाभांककत २० वलकासक
आणण अथयसहाय्म कयणाऱ्मा संस्थांचे स्र्टॉल्स आहे त. नागरयकांनी जास्तीत

जास्त

संख्मेने

मा एक्स्ऩोरा

बेर्ट

द्माली, असे

आलाहन

भनऩाद्लाये

कयण्मात आरे आहे .
मालेऱी सहामक आमक्
ु त लभलरंद भेश्राभ, आयोग्म अगधकायी डॉ.सन
ु ीर
कांफऱे , डॉ.प्रदीऩ

उचके, जनसंऩकय
(वलद्मुत)

संजील

दासयलाय, भुख्म

अगधकायी

अळोक

जमस्लार, सुनीर

अजग्नळभन

अगधकायी

कोल्हर्टकय, कामयकायी
याऊत

प्राभुख्माने

याजेंद्र

अलबमंता
उऩजस्थत

होते. मानंतय ददलसबयात हजायो नागरयकांनी एक्स्ऩोरा बेर्ट ददरी. प्रत्मेक
स्र्टॉरलय जाऊन भादहती घेतरी.

