नागपूर महानगरपालऱका, नागपूर
(जनसंपकक विभाग)
प्रलसद्धी पत्रक

ता. १८ जानेिारी २०१९

शहराच्या विकासिाटा
दशकविणारा रामझऱ
ु ा
जनतेसाठी खऱ
ु ा

रामझुऱा उडाण पुऱाच्या दस
ु -या टप्पप्पयाचे मख्
ु यमंत्रयांच्या
हस्ते ऱोकापकण

नागपरू ,ता. १८ : नागऩयू ळशय वंऩण
ू ण दे ळात वलकावाचे भॉडेर म्शणन
ू ऩढ
ु े मेत आशे .
ळशयात वलणत्र वरू
ु अवरेल्मा वलकाव काभांभऱ
ु े दे ळऩातऱीलय नागऩयू ळशयाने आऩरी
लेगऱी छाऩ वोडरी आशे . नागऩयू च्मा वलकावालाटा दळणवलणा-मा याभझल्
ु माच्मा दव
ु -

मा टप्पप्पमाचे ळक्र
ु लायी (ता. १८) भख्
ु मभंत्री दे लेंद्र पडणलीव मांच्मा शस्ते थाटात

रोकाऩणण कयण्मात आरे. मा उडाण ऩर
ु ाभऱ
ु े नागऩयू कयांची अनेक लऴाांची भागणी
ऩण
ू ण झारी अवन
ू मा ऩर
ु ाभऱ
ु े ये ल्ले स्टे ळनरगतच्मा जमस्तंब चौकाभधीर लाशतूक

कोंडीचा प्रश्न वट
ु ू न नागरयकांना भोठा ददरावा मभऱणाय आशे . ळक्र
ु लाय (ता.
१८)ऩावन
ू याभझर
ु ा लाशतक
ु ीवाठी खुरा कयण्मात आरा.

रोकाऩणण वभायं बाच्मा अध्मषस्थानी केंद्रीम भंत्री ननतीन गडकयी शोते तय प्रभख
ु
ऩाशुणे म्शणून ऩारकभंत्री चंद्रळेखय फालनकुऱे , वालणजननक फांधकाभ भंत्री एकनाथ
मळदं े , भशाऩौय नंदा जजचकाय, खावदाय डॉ. वलकाव भशात्भे, आभदाय वध
ु ाकय कोशऱे ,
डॉ. मभरींद भाने, वध
ु ाकय दे ळभख
ु , वलकाव कंु बाये , भनऩा वत्ताऩष नेते वंदीऩ जोळी,

वलयोधी ऩषनेते तानाजी लनले, ज्मेष्ठ नगयवेलक दमळंकय नतलायी, प्रलीण दटके, ॲड.
वंजम फारऩांड,े जजल्शाधधकायी अश्लीन भद्
ु गर, भनऩा आमक्
ु त अमबजीत फांगय, भख्
ु म
अमबमंता उल्शाव दे फाडलाय, भख्
ु म अमबमंता वध
ु ाकय भयु ाये , अधीषक अमबमंता
उज्जलर

डाफे,

भनोज

तारेलाय

आदी

उऩजस्थत

शोते.

ऩल
ु ीच्मा अजस्तत्लातीर १०० लऴण जुन्मा कभानी ऩर
ु ाऐलजी नलीन ६ ऩदयी नलीन
ये ल्ले उडाण ऩर
ू फांधण्माच्मा वध
ु ारयत प्रस्तालाव ये ल्ले वलबागाने भंजयु ी प्रदान केरी.
त्मानव
ु ाय वध
ु ारयत प्रस्तालाप्रभाणे फांधकाभावाठी ६९.६२ कोटी खचण आरा आशे .

नागऩयू ळशय एकाजत्भक मोजनेभध्मे वंत्रा भाकेट मेथीर वशा ऩदयी केफर स्टे ड ये ल्ले
उडाण ऩर
ु ाचे काभ वभावलष्ट अवन
ू मावाठी ३५० कोटी रूऩमे खचाणची मोजना फांधा,
लाऩया ल शस्तांतयीत कया मा तत्लालय भंजयु केरी शोती.

नागऩयू ळशय एकाजत्भक यस्ते वलकाव मोजनेच्मा ५१७.३६ कोटी यकभेच्मा वध
ु ारयत
अंदाजऩत्रकाव ळावनाने नक
ु तीच भंजुयी प्रदान केरी आशे . जुना ये ल्ले उडाण ऩर
ू
तोडण्माचे काभ अत्माधनु नक तंत्रसानाचा उऩमोग करून ऩण
ू ण कयण्मात आरे. माभध्मे

वभ
ु ाये १३० टन षभतेची क्रेन तवेच लामय वॉ मांचा उऩमोग करून ऩर
ु ाचा प्रत्मेक

बाग काऩन
ू लयचेलय क्रेनने काढण्मात आरा. शे काभ कयताना खारी अवणाऱ्मा
ये ल्ले लाशतक
ु ीलय कोणताशी ऩरयणाभ शोणाय नाशी माची दषता घेण्मात आरी.

याज्मात अळा स्लरूऩाचे केफर स्टे ड उड्डाण ऩर
ू अवन
ू लांद्रे लयऱी वागयी वेतू
आणण

वंत्रा

भाकेट उड्डाण

ऩर
यस्ते वलकाव
ु ाचा वभालेळ आशे . दोन्शी ऩर
ू

भशाभंडऱाने फांधरे आशे त. मा काभाचे कंत्राट भे ॲपकॉन्व इन्रा. मर. भंफ
ु ई मांची

अवन
ू भे. याईटव मर. नागऩयू प्रकल्ऩ वल्रागाय व्मलस्थाऩक आशे त. ऩर
ु ाची एकूण
रांफी (ऩोचभागाणवश) ६०६.७४२ भीटय अवन
ू केफर स्टे ड ऩर
ु ाची रांफी २०० भीटय एलढी
आशे . मा काभाची वध
ु ारयत भंजूय ककंभत ६९.६२ कोटी एलढी आशे .

