नागऩूर महानगरऩालिका, नागऩूर
(जनसंऩकक विभाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. ५ मार्क २०१९

विविध विकास कामांर्े िोकाऩकण
ि भलू मऩज
ू न बध
ु िारी
नागऩरू , ता. ५ : नागऩयू भहानगयऩालरकेच्मा लतीने ळहयात वलवलध ठिकाणी होणा-मा

वलकास काभाांचे फध
ु लायी (ता.६) भख्
ु मभांत्री दे लेंद्र पडणलीस माांच्मा हस्ते ल केंद्रीम
भांत्री ननतीन गडकयी, ऩारकभांत्री चांद्रळेखय फानलकुऱे माांच्मा हस्ते रोकाऩपण ल
बलू भऩज
ू न होणाय आहे . कामपक्रभाच्मा अध्मऺस्थानी भहाऩौय नांदा जजचकाय याहतीर.

फध
ु लायी (ता.६) दऩ
ु ायी १२.१५ लाजता भच्छीसाथ तीन नर चौक भटन भाकेटचे
रोकाऩपण, दऩ
ु ायी १२.४५ लाजता गीताांजरी चौक ते गाांधीसागय भागप डी.ऩी. योडचे

यजलाडा ऩॅरेससभोय बलू भऩज
ू न, सामांकाऱी ५.३० लाजता सांवलधान चौक मेथे सांवलधान

उद्देलळका लळरारेख कामापचे बलू भऩज
ू न कयण्मात मेईर. मानांतय सामांकाऱी ६ लाजता

पुटाऱा तराल ऩरयसयात भख्
ु म कामपक्रभ होईर ज्मात ४२ भे.लॅट सोरय प्रकल्ऩाचे
बलू भऩज
ू न, ळहयातीर ऩथठदले एरईडीभध्मे ऩरयलतीत कयण्माच्मा कामापचा ळब
ु ायां ब,
त्रत्रभत
ू ीनगय मेथीर उद्मानाचे रोकाऩपण, त्रत्रभत
ू ीनगय मेथीर अत्माधनु नक अजननळभन
केंद्राचे आणण कभपचायी लसाहतीचे रोकाऩपण होईर.

भख्
ु म कामपक्रभारा प्रभख
ु ऩाहुणे म्हणून खासदाय डॉ. वलकास भहात्भे, आभदाय नागो
गाणाय, आभदाय प्रकाळ गजलबमे, आभदाय प्रा. जोगें द्र कलाडे, आभदाय प्रा. अननर

सोरे, आभदाय गगयीळ व्मास, ऩश्चीभ नागऩयू चे आभदाय सध
ु ाकय दे ळभख
ु , ऩल
ू प
नागऩयू चे आभदाय कृष्णा खोऩडे, भध्म नागऩयू चे आभदाय वलकास कांु बाये , उत्तय
नागऩयू चे आभदाय डॉ. लभरीांद भाने, दक्षऺण नागऩयू चे आभदाय सध
ु ाकय कोहऱे ,
उऩभहाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी सलभती सबाऩती प्रदीऩ ऩोहाणे, सत्ताऩऺ नेता
सांदीऩ जोळी, वलयोधी ऩऺ नेता तानाजी लनले, आमक्
ु त अलबजीत फाांगय, फसऩा

ऩऺनेते भोहम्भद जभार, याष्रलादी कााँग्रेस ऩऺनेते दन
ु ेश्लय ऩेिे, लळलसेना ऩऺनेते

ककळोय कुभेरयमा, सतयां जीऩयु ा झोन सबाऩती मळश्री नांदनलाय, गाांधीफाग झोन
सबाऩती लांदना मांगटलाय, धयभऩेि झोन सबाऩती प्रभोद कौयती, भठहरा ल

फारकल्माण सलभती सबाऩती प्रगती ऩाटीर, ज्मेष्ि नगयसेलक दमाळांकय नतलायी,
नगयसेवलका ळकांु तरा ऩायले, नगयसेलक यभेळ ऩण
ु ेकय, कभरेळ चौधयी, अभय फागडे,
ॲड. सांजमकुभाय फारऩाांड,े नगयसेवलका सयरा नामक, लळल्ऩा धोटे , रूनतका भसयाभ,
डॉ. ऩरयणणता पुके, अनतरयक्त आमक्
ु त यलीांद्र िाकये उऩजस्थत याहतीर.

