नागपूर महानगरपालऱका, नागपूर
(जनसंपकक विभाग)
प्रलसद्धी पत्रक

ता. ०६ मार्क २०१९

पररिहन विभागार्ा १३.०३ ऱाख
लिऱकीर्ा
अर्कसंकल्प पररिहन सलमतीकडे
सप
ु र्
ू क
नागपरू , ता. ६ : नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा ऩरयलशन वलबागाच्मा लतीने २८१.९९
कोटी उत्ऩन्नाचा आणि १३.०३ राख लळरकीचा अर्थवक
ं ल्ऩ ऩरयलशन व्मलस्र्ाऩक

लळलाजी जगताऩ मांनी फध
ु लायी (ता. ६) ऩरयलशन वलभती वबाऩती जजतें द्र कुकडे ल
वदस्मांकडे वादय केरा.

माप्रवंगी आमोजजत फैठकीरा वबाऩती फंटी कुकडे, ऩदे न वदस्म तर्ा स्र्ामी वलभती

वबाऩती प्रदीऩ ऩोशािे, ऩरयलशन वलभतीचे वदस्म प्रलीि लबवीकय, अचथना ऩाठक,
उज्जज्जलरा ळभाथ, अलबरुची याजगगये , भननऴा धालडे, वलद्मा भडाली, लैळारी योशिकय,
कल्ऩना कंु बरकय, ननतीन वाठलिे, ननगभ वगचल शरयळ दफ
ु ,े ऩरयलशन व्मलस्र्ाऩक

लळलाजी जगताऩ, प्र. अगधकायी यलींद्र ऩागे, श्रभ अगधकायी अरुि वऩऩरुडे, रेखा

अगधकायी श्री. बायद्लाज, लाशतक
अगधकायी वक
ू
ु ीय वोनटक्के, ऩरयलशन अलबमंता
मोगेळ रंग
ु े उऩजस्र्त शोते.

वादय केरेल्मा अर्थवक
ं ल्ऩानव
ं ल्ऩ ‘फ’चे
ु ाय वन २०१९-२० मा आगर्थक लऴाथचे अर्थवक
उत्ऩन्न २८१.८४ कोटी अऩेक्षषत आशे . वरु
ु लातीची लळल्रक १४.८६ राख धरून एकूि
अऩेक्षषत

उत्ऩन्न २८१.९९ कोटी याशीर. त्मातीर २८१.८६ कोटी खचथ शोईर, अवे

अऩेक्षषत आशे .
अर्थवंकल्ऩात

नभद
ू

केल्मानव
ु ाय

चारू

आगर्थक

लऴाथत भशायाष्ट्र

ळावनाच्मा

धोयिानव
ु ाय भहशरांवाठी इरेजक्रकलय चारिा-मा ऩाच लभडी तेजजस्लनी फवेव,

ऩमाथलयिऩयु क धोयि याफवलण्माच्मा अनऴ
ु गांने भनऩाच्मा ५० स्टॅ न्डडथ फवेवचे
ऩरयलतथन फामो वीएनजी भध्मे ऩरयलतीत कयण्माचा नागऩयू भशानगयऩालरकेचा

भानव आशे . मालळलाम प्रनतफव ऑऩये टय १५ लभनी फवेव प्रभािे एकूि तीन डडझेर
फव ऑऩये टयकडून एकूि ४२ लभनी फव ळशयफव वेलेत दाखर शोिाय आशे त. मा
लभनी फवेव ळशयातीर रशान भागाांलय वंचालरत करून भेरो स्टे ळन ल फव
स्र्ानकाऩमांत वेला दे िाय आशे त. अर्थवंकल्ऩात फदर कयण्माचे अगधकाय वलभती
वदस्मांनी वबाऩती फंटी कुकडे मांना हदरे.

िहीर् कुटुंबीय ि दर्वयांगांना नन:िल्
ु क प्रिास
चारू आगर्थक लऴाथत ऩरयलशन वलभतीतपे अनेक नलीन आणि भशत्त्लाकांषी मोजना

अंभरात आिण्मात मेिाय आशे त. माभध्मे रष्ट्कय, ननभ रष्ट्कय दर, ऩोलरव
दरातीर दे ळावाठी कतथव्मालय तैनात अवताना ळशीद झारेल्मा लीय जलानांच्मा

कुटुंफातीर ळशीदांच्मा लीय भाता, लीय ऩत्नी, ल भर
ु ांवश हदव्मांग फांधल ल त्मांच्मा
वोफतच्मा वार्ीदायारा नन:ळल्
ु क प्रलावाची ववु लधा उऩरब्ध कयण्मात आरी आशे .
िहरबस ि मेट्रोच्या प्रिािांसाठी ‘कॉमन मोबबलऱटी काडक’
रलकयच नागऩयू भेरो प्रलाळांच्मा वेलेत वरू
ु शोिाय आशे . त्माभऱ
ु े ळशय फवेव ल
भेरोने

प्रलाव

कयिाऱ्मा

प्रलाळांवाठी

‘कॉभन

भोबफलरटी

काडथ’ मा

मोजनेची

अंभरफजालिी कयण्मात मेिाय आशे . मा मोजनेंतगथत ळशय फव ल भेरो ये ल्लेचा

वरग लाऩय प्रलाळांना कयता मेिाय आशे . मालळलाम नव्माने कोयाडी भंहदय जलऱ २०
शजाय चौयव भीटय एक फव डेऩो एनआमटी, एनएभआयडीए तपे वलकवीत कयण्मात
मेत अवन
े रलकयच दाखर कयण्मात मेिाय आशे .
ू वदय डेऩो ळशय फव वेलत

