नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर
(जनसंऩकक वळभाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक
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ऴहराच्या ऩररळतकनाची
खरी लऴल्ऩकार जनताच
: मख्
ु यमंत्री
मेट्रो मॉऱ भूलमऩज
ू नसह दक्षऺण-ऩश्चचम

मतदार संघातीऱ वळवळध वळकासकामांचा
ऴभ
ु ारं भ
नागऩरू , ता. २ : आज नागऩयू ळशय फदरत आशे . जागततक दजााचे वलोत्तभ ळशय

फनवलण्मावाठी आलश्मक ती वला काभे नागऩयु ात वरू
ु आशे त. भेट्रोवश अनेक
ऩथदळी प्रकल्ऩ आज दे ळाचेच नव्शे तय जगाचेशी रष आऩल्मा ळशयाकडे लेधन
ू घेत

आशे त. भागीर ऩाच लऴाात ळशयात वरू
ु अवरेल्मा मा वलकावाच्मा झॊझालताभऱ
ु े
ळशयात वलात्र ऩरयलतान घडून मेत आशे . केंद्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी माॊच्मा

ऩढ
ु ाकायातून शोत अवरेल्मा मा ऩरयलतानारा स्थातनक जनप्रतततनधी, अधधकाऱमाॊचे
वशकामा आशे च, भात्र मा ऩरयलतानाची खयी शळल्ऩकाय नागऩयु ातीर जनताच आशे ,
अवे प्रततऩादन भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव माॊनी केरे.

केंद्र ळावन, याज्म ळावन ल नागऩयू भशानगयऩाशरकेच्मा वॊमक्
ु त वलद्मभाने ऑयें ज

शवटी स्ट्रीट प्रकल्ऩाचा टप्ऩा-१ अॊतगात भेट्रो भॉरच्मा फाॊधकाभावश नागऩयू
ळशयातीर दक्षषण-ऩश्श्चभ वलधानवबा भतदाय वॊघातीर वलवलध १३ वलकावकाभाॊचे
भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव ल केंद्रीम बऩ
ू ष्ृ ठ ऩरयलशन भशाभागा आणण जशाजफाॊधणी

भॊत्री तनतीन गडकयी माॊच्मा शस्ते ळतनलायी (ता.२) डडजीटर बशू भऩज
ू न झारे.
मालेऱी भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव फोरत शोते.

भॊचालय याज्माचे ऊजााभॊत्री तथा नागऩयू श्जल््माचे ऩारकभॊत्री चॊद्रळेखय फालनकुऱे ,

भशाऩौय नॊदा श्जचकाय, आभदाय वध
ु ाकय कोशऱे , आभदाय प्रा. अतनर वोरे, स्थामी
वशभती वबाऩती लीयें द्र कुकये जा, वत्ताऩष नेते वॊदीऩ जोळी, रक्ष्भी नगय झोन
वबाऩती

प्रकाळ

बोमय, भशाभेट्रोचे

व्मलस्थाऩकीम

वॊचारक

ब्रज
ृ ेळ

दीक्षषत,

श्जल्शाधधकायी अश्श्लन भद
ु गर, आमक्
ु त अशबजीत फाॊगय, ऑयें ज शवटी स्ट्रीटचे

डडझाईन तमाय कयणाये आॊतययाष्ट्रीम आर्काटे क्ट शपीज कॉन्ट्ट्रॅ क्टय, टाटा ट्रस्टचे
आळीऴ

दे ळऩाॊड,े टटव्शीएस व

चेन्ट्नईचे

प्रवाद

र््ष्णन

माॊच्मावश

रक्ष्भी

नगय

झोनभधीर वला नगयवेलक उऩश्स्थत शोते.
मालेऱी लधाा भागाालयीर जमप्रकाळ नगय स्टे ळनरगत ऑयें ज शवटी स्ट्रीट प्रकल्ऩ,
लधाा भागाालयीर शॉटे र ये डीवन्ट्व ब्लल्मू ते जमताऱा योड ते मळोदा ऩश्ब्लरक
स्कूरऩमंत शवभें ट काॉ्ीट यस्ता, दक्षषण-ऩश्श्चभ वलधानवबा षेत्रातीर वलवलध बागात

यस्त्माचे डाॊफयीकयण, शवभें ट काॉ्ीट यस्ता, नाल्मालयीर ऩर
ू , भरलाटशका, ऩालवाऱी
नारीचे काभ, शवभें ट काॉ्ीट फ्रोरयॊग, वभाज बलन, खुरे भैदान वयु षा शबॊत,
प्रवाधनगश
ृ मोगनेंतगात दक्षषण-ऩश्श्चभ वलधानवबा षेत्रात
ृ , केंद्र ळावनाच्मा अभत

वलवलध टठकाणी ११ ऩाण्माच्मा टाक्मा, २१ र्कभी जरलाटशन्ट्मा, ४० र्कभी वलतयण

जरलाटशन्ट्मा, ज्मेष्ठ

नागरयकाॊकयीता

७४

टठकाणी

ग्रीन

श्जभ, खाभरा

मेथे

जरतयणवश आॊतरयक स्ऩोर्टाव ्ीडा वॊकुर, आम.ऩी.डी.एस व. मोजनेंतगात वलवलध

टठकाणी बशू भगत वलद्मत
ु लाटशन्ट्माॊचे काभ, वलवलध टठकाणी ऩामाबत
ू ववु लधाॊचे
फऱकटीकयण, भनऩाच्मा दशा झोनभधीर ११ उद्मानाॊभध्मे ओरा ल वक
ु ा कचया
ग्रेडय भळीनद्लाये फारयक करून ऑयगॅतनक लेस्ट कन्ट्व्शाटयद्लाये कम्ऩोस्ट तमाय

कयणे, टीव्शीएस व भोटवा चेन्ट्नईकडून प्राप्त वीएस वआय मोजनेद्लाये ३३ वलवलध
उद्मानाॊभध्मे

ग्रीन

श्जभ

वाटशत्म

रालणे, भशाऩौय

तनधीतून

तमाय

ज्मेष्ठ

नागरयकाॊकयीता वलयॊ गुऱा केंद्राचे रोकाऩाण, ‘फ’ लगा तीथाषत्र
े स्थऱाॊचा वलकाव

कामा्भाॊतगात ये णक
ु ा भाता भॊटदय मळोदा नगय ऩरयवयात वलवलध वलकाव काभे
आदी काभाॊचे भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव ल केंद्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी माॊच्मा शस्ते
रयभोटची कऱ दाफन
ू डडजीटर बशू भऩज
ू न कयण्मात आरे.

ऩढ
ु े फोरताना भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव म्शणारे, आज वॊऩण
ू ा ळशयात शोत अवरेरी
वलकावकाभे

आऩल्मा

ळशयाचे

बवलतव्म

फदरवलणाये

आशे .

ळशयातीर

प्रत्मेक

नागरयकाचे जीलनभान उॊ चालण्मावाठी प्रत्मेक प्रकल्ऩ भशत्त्लाचे ठयणाय आशे .

ळशयातीर गयीफ, भध्मभलगीमाॊच्मा जीलनळैरीत वर
ु बता आणणे, त्माॊना योजगाय
शभऱलन
ू दे णे शाच मा प्रकल्ऩाॊचा उद्देळ आशे . केंद्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी माॊच्मा

‘श्व्शजन’भऱ
ु े नागऩयू आॊतययाष्ट्रीम ळशय फनत आशे . दे ळातीर वलोत्तभ ळैषणणक,
लैद्मकीम वॊस्थाॊवश शभशानभधीर लाढती गॊत
ु लणक
ू अनेक वॊधीॊचे द्लाय उघडणाय
आशे .
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ऩमंत

थॊडफस्त्मात

अवणाऱमा

प्रकल्ऩाॊना

चारना

शभऱाल्माने

योजगायाच्मा वॊधी तनभााण झाल्मा आशे . ऩढ
ु े शी ळशयात अवे भोठे ऩरयलतान घडणाय

आशे त. भात्र शे ऩरयलतान जनतेने वलश्लाव ठे लन
ू टदरेल्मा वॊधीभऱ
ु े च शोऊ ळकरे.
त्माभऱ
ु े ळशयात शोणाऱमा प्रत्मेक ऩरयलतानाची शळल्ऩकाय जनताच वदै ल याशीर,
अवेशी भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव म्शणारे.

ऑरें ज लसटी स्ट्ट्रीटमल
ु े मनऩाच्या उत्ऩन्नात ळाढ होईऱ : ननतीन गडकरी
माप्रवॊगी फोरताना केंद्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी म्शणारे, ऑयें ज शवटी स्ट्रीट शे अनेक
लऴांऩल
ू ी ऩाटशरेरे स्लप्न शोते. मा बशू भऩज
ू नाच्मा तनशभत्ताने ळशयात ऑयें ज शवटी

स्ट्रीट वाकायण्माची स्लप्नऩत
ू ी झारी. ऑयें ज शवटी स्ट्रीटलयीर भेट्रो भॉर शे गयीफ,

भध्मभलगीम माॊच्मा वोमीच्मा दृष्टीने तमाय कयण्मात मेत अवन
ू माभध्मे लैद्मकीम
ववु लधा, फाजाय, भावोऱी, भटन भाकेट, उद्मान, वभायॊ बावाठी भापक दयात शभऱणाये

वबागश
ृ , एस काच लेऱी एस क शजाय तरुणाॊवाठी श्जभ अळा अनेक आॊतययाष्ट्रीम

ववु लधाशी शभऱणाय आशे त. माभऱ
ु े ळशयातीर नागरयकाॊच्मा जीलळैरीत फदरावश
तरुणाॊना

नलीन

योजगाय

उऩरब्लध

शोतीर.

शळलाम

माभधन
ू

नागऩयू

भशानगयऩाशरकेरा वभ
ु ाये १५० कोटीऩमंत कय शभऱणाय अवन
ू त्मातून भनऩाच्मा
उत्ऩन्ट्नात लाढ शोईर, अवा वलश्लाव केंद्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी माॊनी मालेऱी
व्मक्त केरा.

ळशयातीर वलकावावाठी अनेक वॊस्था ऩढ
ु े मेत अवन
ू त्मातन
ू वलकावात बय ऩडत
अवल्माचेशी केंद्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी मालेऱी म्शणारे. ळशातीर उद्मानाॊभध्मे

ग्रीन श्जभ उबायण्मावाठी ऩढ
ु ाकाय घेणाऱमा टीव्शीएस व चेन्ट्नईच्मा ऩदाधधकाऱमाॊचा

मालेऱी भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव, केंद्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी, ऩारकभॊत्री चॊद्रळेखय

फालनकुऱे माॊच्मा शस्ते वत्काय कयण्मात आरा. माशळलाम ऑयें ज शवटी स्ट्रीटचे
उत्कृष्ट डडझाईन तमाय कयणाये आॊतययाष्ट्रीम आर्काटे क्ट शपीज कॉन्ट्ट्रॅ क्टय माॊनाशी
मालेऱी वन्ट्भातनत कयण्मात आरे.

जनेतेच्या सहकायाकनेच ऴहराचा वळकास : महाऩौर नंदा श्जचकार
ळशयाच्मा वलकावाचा झॊझालात योजच आऩण अनब
ु लत अवन
ू प्रत्मेक नागऩयू कयाॊच्मा

बवलष्मारा टदळा दे णाये वला वलकावकाभे आशे त. ळशयारा राबरेरे भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र
पडणलीव, केंद्रीम

भॊत्री

तनतीन

गडकयी

ल

ऩारकभॊत्री

चॊद्रळेखय

फालनकुऱे

माॊच्मावायख्मा नेत्माॊभऱ
ु े च शी काभे ळक्म शोत आशे त. भात्र केलऱ चाॊगरे नेते

अवन
ू च वलकाव शोऊ ळकत नाशी, मावाठी कामाषभ अधधकायी आणण जनतेचे
वशकामा भशत्त्लाचे अवते. आऩल्मा नागऩयू ळशयात शोत अवरेरी वलकाव काभे शी
वद्ध
ु ा जनतेच्मा वशकामाानेच वाकायरी जात आशे त, अवे प्रततऩादन भशाऩौय नॊदा
श्जचकाय माॊनी केरे.

कामा्भाचे वॊचारन वत्ता ऩषनेते वॊदीऩ जोळी माॊनी केरे तय आबाय नगयवेलक
र्कळोय लानखेडे माॊनी भानरे.

