
 

नागपूर महानगरपालऱका, नागपूर 

(जनसंपकक  वळभाग) 

प्रलसद्धी 
पत्रक                                                             ता. १९ जानेळारी २०१९ 

  

‘ट्रान्सफर स्टेऴन’साठी स्माटक 
लसटी देणार ४० कोटी 

  

एनएसएससीडीसीएऱ संचाऱक मडंलाच्या 
बैठकीत मजंुरी 

  

नागपूर, ता. १९ :  नागऩुयातीर घयाघयातीर कचया वंकलरत केल्मानंतय ट्रान्वपय स्टेळनच्मा 
भाध्मभातून वलरग कयण्मावाठी नागऩूय भशानगयऩालरका दशाशी झोनभध्मे ट्रान्वपय स्टेळन 
ननभााण कयीत आशे. माऩैकी ऩाच झोनभधीर जागा ननधाायीत झाल्मा ूवून मा ऩाच ट्रान्वपय 
स्टेळनवाठी ४० कोटी रुऩमे स्भाटा लवटी प्रकल्ऩ याफवलणायी नागऩूय स्भाटा ॲण्ड वस्टेनेफर लवटी 
डवे्शरऩभेंट कॉऩोयेळन लरलभटेड कंऩनी देणाय आशे. मा प्रस्तालारा ळननलायी (ता. १९) वंचारक 
भंडऱाच्मा फैठकीत भंजुयी देण्मात आरी. 
  



याज्माच े ूनतकयत त भुय म ववचल प्रलीण ऩयदेवी मांच्मा ूध्मषतेलारी भनऩा भुय मारमातीर 
आमुत त कषात झारेल्मा फैठकीरा भशाऩौय नंदा जजचकाय, आभदाय कृष्णा लोऩड,े स्थामी वलभतीचे 
वबाऩती लीयेंद्र कुकयेजा, वत्ताऩष नेते वंदीऩ जोळी, वलयोधी ऩष नेते तानाजी लनले, भनऩा 
आमुत त ूलबजीत फांगय, नावुप्रच्मा वबाऩती ळीतर उगरे, एनएवएववीडीवीएरच े वंचारक 
भोशम्भद जभार, भंगरा गेलये, एनएवएववीडीवीएरच े भुय म कामाकायी ूवधकायी डॉ. याभनाथ 
वोनलणे, ऩोलरव आमुत त डॉ. बूऴणकुभाय उऩाध्माम, लाशतूक ऩोलरव वलबागाच े उऩामुत त 
याजनतरक, एनएवएववीडीवीएरच ेतांत्रिक वल्रागाय वलजम फनगीयलाय, उऩभशाव्मलस्थाऩक याजेळ 
दपुाये उऩजस्थत शोते. 
  

इंदोयच्मा धतीलय नागऩुयात कचया ट्रान्वपय स्टेळन वाकायरे जात आशे. प्रत्मेक झोनभध्मे एक 
ूवे एकून दशा ट्रान्वपय स्टेळन तमाय शोणाय आशे. मावाठी प्रत्मेक झोनभध्मे जागेचा ळोध वुरू 
ूवून ऩाच जागा ननजचचत झाल्मा आशेत. एका ट्रान्वपय स्टेळनरा वुभाये आठ कोटींचा लचा 
ूऩेक्षषत ूवून वध्मा ऩाच स्टेळनवाठी ४० कोटी रुऩमांच्मा लचाारा भंजुयी देण्मात आरी. नागऩूय 
भशानगयऩालरकेतपे ‘फामो डामव्शलवाटी’लय कॉपी टेफर फुक काढण्मात मेणाय ूवून मा लचााराशी 
एनएवएववीडीवीएरच्मा फैठकीत भंजुयी देण्मात आरी. वदय फैठकीत स्भाटा लवटी प्रकल्ऩाळी 
वंफंवधत वलवलध वलऴम भंजुयीवाठी ठेलण्मात आरे शोते. प्रत्मेक वलऴमाचा आढाला प्रधान ववचल 
प्रलीण ऩयदेवी मांनी घेतरा. स्भाटा लवटी प्रकल्ऩांतगात शोत ूवरेल्मा षेिावधष्ठीत वलकाव 
प्रकल्ऩाच्मा प्रगतीची भाहशती मालेऱी भुय म कामाकायी ूवधकायी डॉ. याभनाथ वोनलणे मांनी हदरी. 
षेिावधष्ठीत प्रकल्ऩांतगात ूवरेल्मा चाय भौजांच्मा १७३० एकय ऩकयवयात कयालमाच्मा वलकावाचा 
आयालडा तमाय आशेत. मा ऩकयवयात ५२ ककरोभीटयच े यस्ते तमाय शोणाय आशेत. प्रकल्ऩात 
ज्मांची घये जातीर त्मांच्मा ऩुनलावनावाठी वुभाये एक शजाय वदननकांच ेफांधकाभशी कंऩनीद्लाये 
कयण्मात मेणाय आशे. मा काभाच्मा ननवलदांच्मा आधाये कामाादेळ झाल्मानंतय बूलभऩूजन रलकयच 
शोणाय ूवल्माची भाहशती मालेऱी वंचारकांना देण्मात आरी. माच ऩकयवयात भाकेट तमाय शोत 
ूवून प्रकल्ऩाभध्मे ज्मांची प्रनतष्ठाने जातीर त्मांना प्राधान्माने तेथे दकुाने देण्मात मेतीर, ूवेशी 
डॉ. वोनलणे मांनी वांवगतरे. 
  

  

आर्थकक स्त्रोत ननमाकण करा : प्रळीण परदेसी 
  

नागऩुयात वुरू ूवरेल्मा स्भाटा लवटी प्रकल्ऩाच े कामा कें द्र, याज्म वयकायकडून लभऱणाऱ्मा 
ूनुदानालय वुरू आशे. माऩुढे आता स्भाटा लवटी प्रकल्ऩ याफवलणाऱ्मा एनएवएववीडीवीएर कंऩनीन े
स्लत:च ेआवथाक स्िोत ननभााण कयाले, ूळी वूचना याज्माच ेूनतकयत त भुय म ववचल प्रलीण ऩयदेवी 
मांनी मालेऱी केरी.  



ऩुढीर एक ते दोन लऴाात एनएवएववीडीवीएर कंऩनी स्लत:चा ३० ते ४० कोटी रुऩमांचा ननधी 
प्रनत लऴा ननभााण करू ळकेर, ूवे आवथाक स्िोत ननभााण कयण्माव त्मांनी वांवगतरे. 
 


