नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर
(जनसंऩकक वळभाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. ३० जानेळारी २०१९

ननमाकणाधीन आणण
प्रस्तावळत प्रकलऩांना
गती द्या!
केंद्रीय मंत्री ननतीन गडकरी यांचे ननर्दे ऴ :
वळवळध प्रकलऩांचा घेतऱा आढाळा

नागऩरू , ता. ३० : नागऩयू ळशयातीर वलव ननभावणाधीन प्रकलऩाॊच्मा कामावचा लेग

लाढलन
व ा
ू तातडीने ऩण
ू व कयण्मात माले आणण प्रषतावलत प्रकलऩाॊची प्रळावकीम ऩत
ू त

करून त्मा काभाॊच्मा ननवलदा काढण्माचे ननदे ळ केंद्रीम भॊत्री ननतीन गडकयी माॊनी
ददरे.

ळावनाच्मा वलवलध वलबागाॊतगवत नागऩयू ळशयात वरू
ु अवरेलमा प्रषतावलत आणण
ननभावणाधीन प्रकलऩाॊची वद्मस्षथती जाणन
ू घेण्मावाठी केंद्रीम भॊत्री ननतीन गडकयी

माॊच्मा ननलावषथानी फध
ु लायी (ता. ३०) आमोस्जत फैठकीत वदय ननदे ळ त्माॊनी ददरे.

फैठकीरा भशाऩौय नॊदा स्जचकाय, भनऩाच्मा षथामी वमभतीचे वबाऩती लीयें द्र

कुकये जा, फी.ओ.टी., ऩीऩीऩी प्रकलऩाॊच्मा ऩाठऩयु ाऴमावाठी नेभण्मात आरेलमा प्रकलऩ
वलळेऴ

वमभतीचे

ऴमलषथाऩकीम

अध्मष

वॊचारक

तथा

ब्रिजेळ

ज्मेशठ

नगयवेलक

दीक्षषत, भनऩा

प्रलीण

आमक्
ु त

दटके, भशाभेट्रोचे

अमबजीत

फाॊगय,

स्जलशाधधकायी अस्वलन भद
ु गर, नावप्र
ु वबाऩती ळीतर उगरे, वालवजननक फाॊधकाभ
वलबागाचे भख्
ु म अमबमॊता उलशाव दे फडलाय उऩस्षथत शोते.

ऩॊतप्रधान आलाव मोजनेअॊतगवत वभ
ु ाये ऩाच शजाय गाळमाॊचे फाॊधकाभ ऩण
ू व झारे
अवन
ू ते लाटऩावाठी तमाय आशे त, अळी भादशती नावप्र
ु च्मा वबाऩती ळीतर उगरे

माॊनी ददरी. मोजनेअॊतगवत आरेलमा अजाीची वोडत काढण्मात माली. अऩण
ू व
अजाीभधीर त्रट्
व ा करुन त्मा अजाीचाशी वोडतीत
ु मा दयू करून, आलवमक फाफीॊची ऩत
ू त
वभालेळ कयण्मात माला, अवेशी ननदे ळ ना. ननतीन गडकयी माॊनी ददरे.

अॊफाझयी मेथीर खुलमा यॊ गभॊचावाठी (ॲम्ऩी धथएटय) आलवमक २३ एकय जागेऩक
ै ी
वाडे वात एकय जागेचा ताफा नावप्र
ु रा मभऱारा अवलमाची भादशती नावप्र
ु वबाऩती
ळीतर उगरे माॊनी

ददरी.

उलवयीत जागेवॊदबावत

स्जलशाधधकायी आणण

नावप्र
ु

वबाऩतीॊनी तातडीने वलद्माऩीठ कुरगुरुॊळी फैठक घ्माली ल ती जागा ताब्मात घ्माली.

त्मा जागेलय वयु षा मबॊत करून ळक्म नततक्मा रलकय ऩढ
ु ीर प्ररियामा वरू
ु कयण्माचे
ननदे ळ ददरे.

केऱीफाग योड, जुना बॊडाया योड, गड्डीगोदाभ, ऩायडी, वोभरलाडा, याभजी ऩशे रलान
भागाववाठी जागा उऩरब्ध करून दे ण्माकरयता वालवजननक फाॊधकाभ वलबागारा

वॊभतीऩत्र दे ण्माफाफतशी फैठकीत चचाव कयण्मात आरी. गड्डीगोदाभ आणण ऩायडी
यषत्माॊफाफतची कामवलाशी १ पेिल
ु ायी योजी, जुना बॊडाया योड, केऱीफाग योड, याभजी

ऩशे रलान यषत्माफाफतची कामवलाशी ६ पेिल
ु ायी योजी तय गड्डीगोदाभ, वोभरलाडा

यषत्माॊच्माफाफतची कामवलाशी १६ पेिल
ु ायी योजी वरु
ु कयण्माचे ननदे ळ फैठकीत दे ण्मात
आरे.

केऱीफाग भागावलयीर फध
ु लाय फाजायाच्मा वॊऩण
ू व प्ररियामा ऩण
ू व झालमा आशे त. त्मा

काभाच्मा ननवलदा काढून प्रत्मष कामावरा वरु
ु लात रलकयात रलकय कयण्माचे ननदे ळ
त्माॊनी ददरे. वक्कयदया मेथीर फध
ु लाय फाजायाचे अॊनतभ डडझाईन वात ददलवाॊत
तमाय करून त्माच्माशी ननवलदा काढण्माचे ननदे ळ त्माॊनी ददरे.

मळलॊत षटे डडमभ मेथीर प्रषतावलत डॉ. फाफावाशे फ आॊफेडकय भेभोरयमरवॊदबावत
वच
ू नाॊवश

नलीन

प्रषताल

तमाय

कयण्मात

माला.

षथामी

वमभती

वबाऩती,

स्जलशाधधकायी आणण भनऩा आमक्
ु ताॊनी त्मारा अॊनतभ षलरूऩ दे ऊन ऩढ
ु ीर काशी
ददलवाॊत तो याज्म ळावनाकडे भॊजयु ीवाठी ऩाठवलण्माचे ननदे ळशी ना. गडकयी माॊनी

ददरे. नागऩयू भेट्रो ये ललेतपे ऩाटणी चौकाऩमीत फाॊधण्मात मेणाऱ्मा डफर डेकय
ऩर
ु ाच्मा रॅ ण्डीॊगभधीर ताॊब्रत्रक आणण लाशतक
ु ीच्मा दृशटीने ऴमलशामवता तऩावण्मात
माली ल त्मानॊतयच त्माफाफत मोग्म ननणवम घेण्मात माला, अवे ननदे ळ ना. ननतीन

गडकयी माॊनी ददरे. अजनी ऩर
ू ते लधाव योडरा जोडणाऱ्मा कायागश
ू
ृ ऩरयवयातन
जाणाऱ्मा यषत्माचे रोकाऩवण ळक्मतो २२ पेिल
ु ायी दयम्मान कयण्माचे ननदे ळशी ना.
गडकयी माॊनी ददरे.

वळद्यार्थयाांसाठी ‘वळज्ञान केंद्र’
नागऩयू भशानगयऩामरकेचे वलद्माथी अऩल
ू व वलसान भेऱाऴमाच्मा भाध्मभातून अनतळम
वॊद
ु य नालीन्मऩण
ू व भॉडेर तमाय कयतात. त्माॊच्मा कलऩनाॊना प्रोत्वाशन मभऱाले

मावाठी भनऩाच्मा एखाद्मा फॊद अलषथेत अवरेलमा ळाऱे च्मा जागेलय वॊद
ु य इभायत

करून वलसान केंद्र वलकमवत कयण्मात माले. जेथे वलद्माथी मेतीर. ददलवबय थाॊफन
ू
आऩलमा प्रमोगाचे भॉडेर तमाय कयतीर. माभऱ
ु े ळशयातीर वलद्माथी लैसाननकाॊना

लाल मभऱे र. ज्मेशठ नगयवेलक प्रलीण दटके माॊनी वच
ु वललमानव
ु ाय याशतेकय लाडी

मेथीर ळाऱे च्मा जागेलय शी इभायत उबायण्मावाठी १० कोटीॊचा प्रषताल तमाय
कयण्माचे ननदे ळ ना. गडकयी माॊनी ददरे.

खेलाच्या मैर्दानांचा वळकास
नागऩयू वध
ु ाय प्रन्माव अॊतगवत खेऱाच्मा भैदानाॊचा वलकाव कयण्माकरयता ६० कोटी
रुऩमे भॊजूय झारे आशे त. मा भैदानाॊवाठी स्जलशाधधकाऱ्माॊतपे रार भरु
ु भ घेऊन
त्मालय

टाकण्मात

माला.

नावप्र
ु ने

तमाय

केरेलमा

कभी

षभतेच्मा

वाॊडऩाणी

ऩन
ु प्रवरियामा प्रकलऩातीर ऩाणी टॉ कयद्लाये मा भैदानाॊलय टाकण्मात माले. काशी ऩाणी
ननभावणाधीन इभायतीॊना ऴमालवानमक षलरूऩात दे ण्मात माले. मावाठी आलवमक

रियकभान १५ ते २० टॉ कय नावप्र
ु ने खये दी कयाले, अवेशी ना. गडकयी माॊनी ननदे मळत
केरे.

