नागपूर महानगरपालऱका, नागपूर
(जनसंपकक वळभाग)
प्रलसद्धी पत्रक

ता. २२ फेब्रळ
ु ारी २०१९

मनपाच्या ऴाला आता डिजीटऱ
होणार
लऴऺण सलमतीच्या प्रस्ताळाऱा पाऱकमंत्रयांची
मंजरु ी
नागपरू ,ता.२२

: नागऩयू

भशानगयऩालरकेच्मा

ळाऱा

आता

डडजीटर

शोणाय

आशे त. भशाऩालरकेच्मा १५० ळाऱाांचे लगग आता डडजीटर ऩद्धतीने वरू
ु कयण्मात मेणाय
आशे . लळषण वलभतीतपे ळाऱा डडजीटर कयण्माफाफत ऩारकभांत्रमाांकडे प्रस्ताल

ऩाठवलण्मात आरा शोता. त्मारा ऩारकभांत्रमाांनी भांजुयी ददरी आशे . मा काभावाठी
वशा कोटी रूऩमाांचा ननधी दे खीर ळावनाच्मा लतीने दे ण्मात आरा अवल्माची

भादशती लळषण वलभती वबाऩती ददरीऩ ददले माांनी ददरी. ळक्र
ु लायी (ता.२२) भनऩा

भख्
ु मारमात लळषण वलभतीची फैठक आमोजजत कऱण्मात आरी शोती. त्मालेऱी ते
फोरत शोते.

मालेऱी

उऩवबाऩती

भांथयानी, भनोजकुभाय

बायती

फांद
ु े , वदस्म

गालांड,े भो

.इब्रादशभ

रयता

भऱ
ु े , याजेंद्र

तौफपक

वोनकुवये , प्रलभरा

अशभद, उऩामक्
ु त

याजेळ

भोदशते, लळषणाधधकायी वांध्मा भेडऩल्रीलाय प्राभख्
ु माने उऩजस्थत शोते.

वदय फैठकीत भनऩा ळाऱे तीर वलग वलद्मार्थमाांना फट
ू ल भोजे दे ण्माचा प्रस्ताल
ऩायीत कयण्मात आरा. ऩारकभांत्रमाांच्मा अलबनांदनाचा ठयालशी ऩायीत कयण्मात

आरा. फनातलारा ळाऱे वाठी भनऩाने चाय कोटी रुऩमे खचग करून तमाय केरेल्मा
इभायतीचे रोकाऩगण ऩारकभांत्री माांच्मा शस्ते रलकयच कयण्माचा ननणगमशी मालेऱी
घेण्मात आरा.
ऩढ
ु े फोरताना वलभती वबाऩती प्रा.ददले म्शणारे, मालऴी वलद्मार्थमाांना गणलेळावश
स्लेटय ऩस्
ु तकाांचे लाटऩ कयण्मात मेणाय आशे . ळाऱे तीर वलद्मार्थमाांच्मा ऩटवांख्मेत
लाढ शोण्मावाठी दे खखर प्रमत्न कयण्मात मेणाय अवल्माची भादशती त्माांनी मालेऱी

ददरी. वामकर फॅंक मोजनेअांतगगत दरू
ु न मेणाऱ्मा प्रत्मेक वलद्मार्थमाांरा वामकरचे
वलतयण कयण्मात मेणाय आशे . प्रायां बी लळषण वलभती वबाऩती प्रा.ददले माांनी ळाऱा

ननरयषकाकडून स्लेटय लाटऩ केल्माफाफत ळाऱाननशाम आढाला घेतरा. भशाऩालरकेच्मा

ळाऱाांभध्मे इमत्ता ५ ते १० लगागत वेभी इांग्रजी भाध्मभ वरू
ु कयण्माफाफत फैठकीत
चचाग झारी. ळावनाच्मा ननणगमानव
ु ाय नागयी बागातीर ळाऱाांभध्मे ळारेम ऩोऴण
आशाय दे ण्माफाफत वलचाय कयण्मात माला, त्माचप्रभाणे ळावनाच्मा ननदे ळानव
ु ाय ल

अध्मादे ळानव
ु ाय त्माची अांभरफजालणी व्शाली, अवे ननदे ळ वबाऩती ददरीऩ ददले माांनी
ददरे. ऩढ
ु ीर ळैषखणक लऴागत घड्माऱी तालवका लळषक ननमक्
ु त कयण्माफाफत

लळषणाधधकायी वांध्मा भेडऩल्रीलाय माांनी प्रस्ताल वलभतीऩढ
ु े वादय केरा. त्मालय
फोरताना

वलभती

मेईर, अवे वाांधगतरे.

वबाऩती

माांनी

रलकयच

मा

प्रस्तालालय

वलचाय

कयण्मात

