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प्रलसद्धी पत्रक

ता. २ फेब्रि
ु ारी २०१९

स्मार्क लसर्ी प्रकल्प
सामानयांचे जीिनमान
उं चािणारा : मख्
ु यमंत्री
नागपरू सेफ ॲण्ड स्मार्क लसर्ी प्रकल्पाचे
ऱोकापकण

नागपरू , ता. २ : वाभान्म भाणवारा अत्तत्तमच्च वेला दे णाया आणण ज्मा बागात

अद्माऩशी भर
ु बत
ू वोमीींची लानला आशे , अळा ऩरयवयातीर नागरयकाींना आींतययाष्ट्रीम
दर्ााच्मा वोमी आणण ववु लधा ऩयु लन
ू वाभान्म भाणवाींचे र्ीलनभान उीं चालणाया

प्रकल्ऩ म्शणर्े स्भार्ा सवर्ी प्रकल्ऩ शोम, मा ळब्दात याज्माचे भख्
ु मभींत्री दे लेंद्र
पडणलीव माींनी नागऩयु ातीर र्नतेरा वलश्लाव ददरा.

नागऩयू वेप ॲण्ड स्भार्ा सवर्ी प्रकल्ऩाचे रोकाऩाण, प्रोर्ेक्र् र्ें डयळअ
ु य, शोभ स्लीर्
शोभ प्रकल्ऩाचा ळब
ु ायीं ब आणण अभत
ृ असबमानाींतगात अधधकृत/अनधधकृत स्रभ
लस्त्तमाींभध्मे ऩाणी ऩयु लठा मोर्नेचे बसू भऩर्
ू न भख्
ु मभींत्री दे लेंद्र पडणलीव माींच्मा

शस्ते रयभोर्ची कऱ दाफन
ू कयण्मात आरे. माननसभत्तताने बयतलाडा-ऩायडी लाम
प्लाईंड मेथे ळननलायी (ता. २) आमोजर्त कामाक्रभात ते फोरत शोते. भींचालय केंद्रीम

बऩ
ू ष्ट्ृ ठ ऩरयलशन भशाभागा आणण र्शार्फाींधणी भींत्री ननतीन गडकयी, याज्माचे
ऊर्ााभींत्री तथा नागऩयू जर्ल्ामाचे ऩारकभींत्री चींद्रळे य फालनकुऱे , भशाऩौय नींदा
जर्चकाय, आभदाय कृष्ट्णा

ोऩडे, आभदाय वध
ु ाकय कोशऱे , आभदाय प्रा. अननर वोरे,

आभदाय डॉ. सभसरींद भाने, वत्तताऩष नेते तथा एनएवएववीडीवीएरचे वींचारक

वींदीऩ र्ोळी, भनऩा स्थामी वसभती वबाऩती तथा एनएवएववीडीवीएरचे वींचारक
लीयें द्र कुकये र्ा, वलयोधी ऩष नेते तथा एनएवएववीडीवीएरचे वींचारक तानार्ी

लनले, फवऩा ऩषनेते तथा एनएवएववीडीवीएरचे वींचारक भोशम्भद र्भार,

नगयवेवलका तथा एनएवएववीडीवीएरच्मा वींचासरका भींगरा गलये , अनतरयक्त भख्
ु म

वधचल तथा एनएवएववीडीवीएरचे वबाऩती प्रलीण ऩयदे ळी, ऩोसरव आमक्
ु त तथा
एनएवएववीडीवीएरचे वींचारक डॉ. बऴ
ू णकुभाय उऩाध्माम, जर्ल्शाधधकायी तथा
एनएवएववीडीवीएरचे

वींचारक

अजश्लन

भद
ु गर, नावप्र
ु च्मा

वबाऩती

तथा

एनएवएववीडीवीएरच्मा वींचासरका ळीतर उगरे, अलय वधचल एभआयर्ीएव नागऩयू

ल एनएवएववीडीवीएरचे वींचारक दीनदमार, याज्माच्मा भादशती तींत्रसान वलबागाचे
प्रधान

वधचल

एव.व्शी.आय.

एनएवएववीडीवीएरचे वींचारक

श्रीलाव,

असबर्ीत

भशाऩासरका

आमक्
ु त

तथा

फाींगय, एनएवएववीडीवीएरचे भख्
ु म

कामाकायी अधधकायी डॉ. याभनाथ वोनलणे उऩजस्थत शोते.

ऩढ
ु े फोरताना भख्
ु मभींत्री दे लेंद्र पडणलीव म्शणारे, नागऩयू स्भार्ा सवर्ी प्रकल्ऩात
वाभान्म भाणवाींवाठी वला वोमीववु लधा अवेर आणण त्तमा वलाांना ऩयलडणाऱ्मा

अवतीर. मा प्रकल्ऩाभऱ
ु े भारभत्तताींच्मा ककींभतीत ऩाच ऩर् लाढ शोणाय आशे .

प्रकल्ऩात ज्माचे घय फाधधत शोणाय आशे , त्तमारा घय ददल्मासळलाम त्तमाचे घय ऩडणाय
नाशी. र्ो र्ागा दे ईर, त्तमारा त्तमा भोफदल्मात र्ागेचे पामदे सभऱतीर. ळींबय र्क्के

स्भार्ा एसरभें र् अवरेरा नागऩयू शा दे ळातीर ऩदशरा स्भार्ा सवर्ी प्रकल्ऩ आशे .

याज्म वयकाय एक नला प्रमोग कयीत आशे . ‘अफान भशानेर् प्रकल्ऩा’च्मा भाध्मभातून

अगदी स्लस्तात ब्रॉडफॅण्ड कनेजक्र्जव्शर्ी दे ण्मात मेणाय आशे . मा प्रकल्ऩाींतगात आता

वला ळावकीम, ननभळावकीम कामाारमे, ळावकीम, अनद
ु ाननत, वलनाअनद
ु ाननत ळाऱा,
भशावलद्मारमे, वला वालार्ननक कामाारमाींना ब्रॉडफॅण्ड कनेजक्र्जव्शर्ी दे ण्मात मेणाय
आशे . मा भाध्मभातन
ू शला तेलढा डेर्ा लाऩयता मेणाय आशे . त्तमाच्मा भोफदल्मात

याज्म वयकाय लऴााकाठी केलऱ एक रुऩमा वींफींधधत वींस्थेकडून,कामाारमाकडून घेणाय
आशे . माभऱ
ु े आता वला कामाारमे, ळाऱा, भशावलद्मारमे

ऱ्मा अथााने स्भार्ा शोईर.

नागरयकाींना लेऱोलेऱी ळावकीम कामाारमात पेऱ्मा भायण्माची गयर् ऩडणाय नाशी.
भ्रष्ट्र्ाचायारा थाया याशणाय नाशी, अवा वलश्लाव त्तमाींनी मालेऱी ददरा.
नागपरु ातीऱ प्रकल्प बदऱविणार शहराचा चेहरा : ननतीन गडकरी

माप्रवींगी फोरताना केंद्रीम भींत्री ननतीन गडकयी म्शणारे, एकट्मा नागऩयू रोकवबा

भतदायवींघात ६६ शर्ाय कोर्ीींची वलकाव काभे ननयननयाळ्मा प्रकल्ऩाींच्मा भाध्मभातन
ू

वरू
ु आशे त. स्भार्ा सवर्ी प्रकल्ऩाभऱ
ु े स्रभफशुर बाग अवरेरे ऩायडी आता आदळा
ळशयात रुऩाींतरयत शोणाय आशे . मा प्रकल्ऩाभऱ
ु े १८ भदशन्मात ऩायडी-बयतलाडाऩन
ु ाऩयू ऩरयवयातीर एक रा

३३ शर्ाय नागरयकाींच्मा र्ीलनात फदर घडणाय आशे .

ककभीची

ननभााण

२७४ कोर्ीींच्मा अभत
ृ मोर्नेअींतगात २४ र्ँ क, ३४० ककभीची र्रलादशनी आणण ६०
भख्
ु म

र्रलादशनी

कयण्मात

मेणाय

आशे .

माभऱ
ु े

वाभान्म

नागरयकाींना २४ ताव ऩाणी उऩरब्ध शोईर. भनऩाच्मा वाींडऩाणी ऩन
ु प्राकक्रमा

प्रकल्ऩाभऱ
ु े लीर् केंद्राींवाठी आयक्षषत अवरेरे ऩाणीशी नागऩयु ातीर नागरयकाींच्मा

वऩण्माकरयता लऱवलण्मात मेणाय आशे . तीन शर्ाय कोर्ीींच्मा स्भार्ा सवर्ी प्रकल्ऩाभऱ
ु े
नागऩयू चा चेशयाभोशया फदरणाय आशे , अळी ग्लाशी ना. ननतीन गडकयी माींनी ददरी.

अर्नी ये ल्ले स्र्े ळन ऩरयवयात ऩॅवर्
ें य शफ शोतोम. रलकयच नागऩयू वलभानतऱ
आींतययाष्ट्रीम वलभानतऱ शोतेम. ५० शर्ाय फेयोर्गायाींना योर्गाय दे ण्माचा वींकल्ऩ

केरा. २३ शर्ाय योर्गाय उऩरब्ध करून ददरे. ऩढ
ु ीर काशी लऴाांत नलनलीन

प्रकल्ऩाींच्मा भाध्मभातून योर्गायाचे उदिष्ट्र्शी ऩण
ू ा करू. भेरोच्मा भाध्मभातून
फनणाया डफर डेकय ऩर
ू शा दे ळातीर एकभेल ठयणाय आशे . आम्शी र्ी आश्लावने

ददरी, ती ऩण
ू ा केरी. आम्शी करुन दा वलरे. नागऩयू ळशय फदरत आशे , अवेशी ते
म्शणारे.

पि
ू क नागपरु ात सहा हजार कोर्ींची विकासकामे : कृष्णा खोपडे
वलकावाचे आदळा ठयणाऱ्मा नागऩयू ळशयातीर ऩल
ू ा वलधानवबा भतदाय वींघात
भागीर चाय लऴाांत झारेरी आणण वरू
ु अवरेरी वलकाव काभे वशा शर्ाय कोर्ीींची

आशे त. स्भार्ा सवर्ी प्रकल्ऩ नागऩयू वाठीच नव्शे तय दे ळातीर अन्म ळशयाींवाठी
अभ्मावाचा वलऴम ठयणाय आशे . काशी रोकाींची यार्कीम दक
ु ानदायी फींद शोणाय
अवल्माभऱ
ु े

ते

नागरयकाींना

वभोय

करुन

वलयोध

दळावलत

आशे .

मा

वलयोध

कयणाऱ्माींची भानसवकता आऩण ओऱ ामरा शली, अवे ऩल
ू ा नागऩयू चे आभदाय कृष्ट्णा

ोऩडे म्शणारे. ऩायडी-बयतलाडा लाम प्लाईंर्रा स्ल. नायामणयाल अयवऩयु े अवे

नाभकयण कयाले, अळी भागणीशी त्तमाींनी मालेऱी केरी. कामाक्रभाचे प्रास्तावलक भनऩा

आमक्
ु त असबर्ीत फाींगय माींनी केरे. प्रास्तावलकातन
ू त्तमाींनी स्भार्ा सवर्ी प्रकल्ऩाच्मा

षेत्राधधष्ट्ठीत वलकावाींतगात शोणाऱ्मा ऩायडी-बयतलाडा-ऩन
ु ाऩयू मेथीर १७३० एकय
र्ागेतीर वलकावकाभाींची भादशती ददरी. एनएवएववीडीवीएरचे वबाऩती प्रलीण

ऩयदे ळी माींनीशी मालेऱी प्रकल्ऩालय वलस्तत
ृ प्रकाळ र्ाकरा. कामाक्रभाचे वींचारन
श्लेता ळेरगाींलकय माींनी केरे. आबाय एनएवएववीडीवीएरचे वीईओ डॉ. याभनाथ

वोनलणे माींनी भानरे. कामाक्रभारा ऩल
ू ा नागऩयू वलधानवबा षेत्राींतगात मेणाऱ्मा वला
प्रबागातीर नगयवेलक उऩजस्थत शोते.

आयडडया चॅ ऱेंज कॉनर्े स्र्चे बऺीस वितरण
स्भार्ा सवर्ी प्रकल्ऩाींतगात नलनलीन वींकल्ऩना भागवलण्मावाठी घेण्मात आरेल्मा

‘आमडडमा चॅ रेंर् कॉन्र्े स्र्’भधीर वलर्ेत्तमाींना भख्
ु मभींत्री दे लेंद्र पडणलीव आणण

केंद्रीम भींत्री ननतीन गडकयी माींच्मा शस्ते फषीव वलतयण कयण्मात आरे. गौयल
चौकवे, भींदाय तुरनकय, अनयु ाग कुभाय, ऋऴब चौयसवमा, प्रपुल्र घायऩयु े , भनीऴ गोडे,
अभेम दे ळभु , वब
ु ाऴ बाले माींना वन्भाननत कयण्मात आरे.

