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नागपरू, ता. ६ : नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा ऩरयलशन वलबागाच्मा लतीन े २८१.९९ 
कोटी उत्ऩन्नाचा आणि १३.०३ राख लळरकीचा अर्थवंकल्ऩ ऩरयलशन व्मलस्र्ाऩक 
लळलाजी जगताऩ मांनी फधुलायी (ता. ६) ऩरयलशन वलभती वबाऩती जजतेंद्र कुकड ेल 
वदस्मांकड ेवादय केरा. 
माप्रवंगी आमोजजत फठैकीरा वबाऩती फंटी कुकड,े ऩदेन वदस्म तर्ा स्र्ामी वलभती 
वबाऩती प्रदीऩ ऩोशािे, ऩरयलशन वलभतीच े वदस्म प्रलीि लबवीकय, अचथना ऩाठक, 

उज्जज्जलरा ळभाथ, अलबरुची याजगगये, भननऴा धालड,े वलद्मा भडाली, लळैारी योशिकय, 

कल्ऩना कंुबरकय, ननतीन वाठलिे, ननगभ वगचल शरयळ दफेु, ऩरयलशन व्मलस्र्ाऩक 
लळलाजी जगताऩ, प्र. अगधकायी यलींद्र ऩागे, श्रभ अगधकायी अरुि वऩऩरुड,े रेखा 



अगधकायी श्री. बायद्लाज, लाशतकू अगधकायी वकुीय वोनटक्के, ऩरयलशन अलबमंता 
मोगेळ रुंगे उऩजस्र्त शोत.े 
वादय केरेल्मा अर्थवंकल्ऩानवुाय वन २०१९-२० मा आगर्थक लऴाथच ेअर्थवंकल्ऩ ‘फ’च े
उत्ऩन्न २८१.८४ कोटी अऩके्षषत आशे. वरुुलातीची लळल्रक १४.८६ राख धरून एकूि 
अऩेक्षषत उत्ऩन्न २८१.९९ कोटी याशीर. त्मातीर २८१.८६ कोटी खचथ शोईर, अवे 
अऩेक्षषत आशे. 

अर्थवंकल्ऩात नभदू केल्मानवुाय चार ू आगर्थक लऴाथत भशायाष्ट्र ळावनाच्मा 
धोयिानवुाय भहशरावंाठी इरेजक्रकलय चारिा-मा ऩाच लभडी तजेजस्लनी फवेव, 

ऩमाथलयिऩयुक धोयि याफवलण्माच्मा अनऴुगांने भनऩाच्मा ५० स्टॅन्डडथ फवेवच े
ऩरयलतथन फामो वीएनजी भध्मे ऩरयलतीत कयण्माचा नागऩयू भशानगयऩालरकेचा 
भानव आशे. मालळलाम प्रनतफव ऑऩयेटय १५ लभनी फवेव प्रभािे एकूि तीन डडझरे 
फव ऑऩयेटयकडून एकूि ४२ लभनी फव ळशयफव वेलेत दाखर शोिाय आशेत. मा 
लभनी फवेव ळशयातीर रशान भागाांलय वंचालरत करून भेरो स्टेळन ल फव 
स्र्ानकाऩमांत वेला देिाय आशेत. अर्थवंकल्ऩात फदर कयण्माच े अगधकाय वलभती 
वदस्मांनी वबाऩती फंटी कुकड ेमांना हदरे. 
  

  

िहीर् कुटंुबीय ि दर्वयांगांना नन:िलु्क प्रिास 

चार ूआगर्थक लऴाथत ऩरयलशन वलभतीतपे अनेक नलीन आणि भशत्त्लाकांषी मोजना 
अंभरात आिण्मात मेिाय आशेत. माभध्मे रष्ट्कय, ननभ रष्ट्कय दर, ऩोलरव 
दरातीर देळावाठी कतथव्मालय तैनात अवताना ळशीद झारेल्मा लीय जलानांच्मा 
कुटंुफातीर ळशीदांच्मा लीय भाता, लीय ऩत्नी, ल भरुांवश हदव्मागं फांधल ल त्मांच्मा 
वोफतच्मा वार्ीदायारा नन:ळलु्क प्रलावाची ववुलधा उऩरब्ध कयण्मात आरी आशे. 

िहरबस ि मेट्रोच्या प्रिािांसाठी ‘कॉमन मोबबलऱटी काडक’ 

रलकयच नागऩयू भेरो प्रलाळांच्मा वेलेत वरुू शोिाय आशे. त्माभऱेु ळशय फवेव ल 
भेरोने प्रलाव कयिाऱ्मा प्रलाळांवाठी ‘कॉभन भोबफलरटी काडथ’ मा मोजनेची 



अंभरफजालिी कयण्मात मेिाय आशे. मा मोजनेंतगथत ळशय फव ल भेरो येल्लेचा 
वरग लाऩय प्रलाळांना कयता मेिाय आशे. मालळलाम नव्मान ेकोयाडी भंहदय जलऱ २० 
शजाय चौयव भीटय एक फव डऩेो एनआमटी, एनएभआयडीए तपे वलकवीत कयण्मात 
मेत अवनू वदय डऩेो ळशय फव वेलेत रलकयच दाखर कयण्मात मेिाय आशे. 
 


