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स्मार्क लसर्ीअंतगकत होणाऱ्या विकासात
ऱोकसहभाग महत्तत्तिाचा : महापौर नंदा
जजचकार
स्मार्क लसर्ी ‘लसर्ीझन ॲडव्हायजरी फोरम’ची बैठक :
सादरीकरणातून ददऱी मादहती
नागपरू , ता.२५ : स्भार्ट सिर्ीअंतर्टत दे ळबयात िरू
ु अिरेल्मा प्रकल्ऩांभध्मे नार्ऩयू चा
क्रभांक अव्लर आहे . हे केलऱ नार्ऩयू कयांच्मा िहबार्ाभऱ
ु े ळक्म झारे. अळा
प्रकल्ऩांभध्मे रोकिहबार् भहत्तत्तलाचा अितो, अिे प्रततऩादन भहाऩौय नंदा जजचकाय
मांनी केरे.
नार्ऩयू स्भार्ट ॲण्ड िस्र्े नेफर सिर्ी डेव्हरऩभें र् कॉऩोये ळनच्मा लतीने ळक्र
ु लायी (ता.

२५) नार्ऩयू भहानर्यऩासरकेच्मा छत्रऩती सळलाजी भहायाज नलीन प्रळािकीम
इभायतीतीर

आमक्
ु त

िबाकक्षात

‘सिर्ीझन

ॲडव्हामजयी

पोयभ’च्मा

फैठकीचे

आमोजन कयण्मात आरे होते. िदय फैठकीत अध्मक्षस्थानालरून फोरत होत्तमा.
फैठकीरा एनएिएििीडीिीएरचे िीईओ डॉ. याभनाथ िोनलणे, नर्यिेलक याजकुभाय

िाहू, वलदबट र्ॅ क्िऩेअय अिोसळएळनचे तेजजंदयसिंह ये ण,ू स्लमंिेली िंस्थेच्मा प्रतततनधी
सरना फध
ु ,े अनिम
ु ा छाफयानी, ऩत्रकायांचे प्रतततनधी यली र्जसबमे, याजेळ प्रामकय,
एनएिएििीडीिीएरचे वलजम फनर्ीयलाय उऩजस्थत होते.

भहाऩौय नंदा जजचकाय ऩढ
ु े म्हणाल्मा, स्भार्ट सिर्ी प्रकल्ऩांतर्टत ऩायडी, बयतलाडा,
ऩन
ु ाऩयू ऩरयियातीर िभ
ु ाये १७३० एकय क्षेत्रात िरू
ु अिरेरा क्षेत्राधधष्ठीत वलकाि हा

आदळट ठये र, अिेच त्तमाचे तनमोजन कयण्मात आरेरे आहे . मा िंऩण
ू ट प्रकल्ऩात

रोकिहबार् राबत अिल्माभऱ
ु े होणाया वलकाि हा लेर्ाने होत आहे . माभऱ
ु ेच

प्रकल्ऩ याफवलण्मात नार्ऩयू क्रभांक एक लय आहे . सिर्ीझन ॲडव्हामजयी पोयभ

म्हणजेच नार्रयकांचे प्रतततनधधत्तल कयणाये व्मािऩीठ आहे . नार्रयकांच्मा अडचणी,
िच
ू ना मा व्मािऩीठालय भांडल्मा जात अिल्माचेही त्तमांनी िांधर्तरे.
एनएिएििीडीिीएरचे

िीईओ

डॉ.

याभनाथ

िोनलणे

मांनी

िादयीकयणाच्मा

भाहहती

िादयीकयणाच्मा

भाध्मभातन
ू िंऩण
ू ट दे ळबयात स्भार्ट सिर्ी प्रकल्ऩांतर्टत वलवलध ळहयांभध्मे िरू
ु
अिरेल्मा

वलकाि

काभांची

आणण

कामटप्रर्तीची

भाध्मभातून हदरी. नार्ऩयू ळहयातीर प्रकल्ऩांच्मा ि्मजस्थतीचे िादयीकयणही

त्तमांनी मालेऱी केरे. नार्रयकांचे प्रतततनधी म्हणून फैठकीत िहबार्ी झारेल्मा
िदस्मांनी वलचायरेल्मा प्रशनांना िीईओ डॉ. याभनाथ िोनलणे मांनी उत्ततये हदरीत.

सिर्ीझन ॲडव्हामजयी पोयभची फैठक प्रकल्ऩादयम्मान लेऱोलेऱी घेण्मात मेणाय
अिल्माची भाहहतीही त्तमांनी मालेऱी हदरी. फैठकीरा स्भार्ट सिर्ीचे अधधकायी
उऩजस्थत होते.

