नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर
(जनसंऩकक विभाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. २७ ऑगस्ट २०१९

अत्याधनु नक सवु िधांनी सज्ज असणार
मनऩाचे नगरभिन

ऩयाकिरणऩरू क इमारतीच्या बांधकामाबाबत

आिश्यक प्रक्रिया तातडीने ऩण
ू क करण्याचे माजी
महाऩौर प्रिीण दटके यांचे ननदे श

नागऩरू ,ता.२७ : नागऩयू भशानगयऩालरकेचे भशार मेथीर याजे यघज
ु ी बोवरे

नगयबलन ऩयु ातन स्भत
ृ ी जऩतानाॊचा अत्माधनु नक शोणाय आशे . वलव वोमी ववु लधाॊनी
ऩरयऩण
ू व ल ऩमावलयणऩयू क अवरेल्मा याजे यघज
ु ी बोवरे नगयबलनचे वॊकल्ऩचचत्र ल

त्माचा आयाखडा भॊगऱलायी (ता.२७) भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके माॊच्मा वभष वादय
कयण्मात आरा. ऩाकींग, ऩदाचधकायी ल अचधकायी माॊच्मावाठी स्लतॊत्र व्मलस्था,

कॅनटीॊन, डामननॊग वबागश
ू व वौय उजेलय वॊचालरत
ृ , अत्माधनु नक उऩकयणे ल वॊऩण
इभायत ळशयाच्मा वौंदमावत बय घारणायी ठयणाय आशे . मा इभायतीच्मा

फाॊधकाभाफाफत आलश्मक प्रक्रिमा तातडीने ऩण
ू व करुन ऩढ
ु ीर कामवलाशी कया, अवे
ननदे ळ भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके माॊनी ददरे.

भनऩाच्मा प्रस्तावलत ल अऩण
ू व अवरेल्मा फी.ओ.टी. ऩी.ऩी.ऩी., केंद्र ल याज्म

वयकायकडे प्ररॊबफत प्रकल्ऩाॊना गती दे ण्मावाठी भशाऩौयाॊद्लाये प्रलीण दटके माॊच्मा
अध्मषतेत गठीत वलभतीची फैठक भॊगऱलायी (ता.२७) भनऩाच्मा डॉ. ऩॊजाफयाल

दे ळभख
ु स्भत
ृ ी स्थामी वलभती वबागश
ृ ात आमोजजत कयण्मात आरी शोती. फैठकीत
भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके माॊच्मावश आभॊबत्रत वदस्म स्थामी वलभती वबाऩती
प्रदीऩ ऩोशाणे, जरप्रदाम वलभती वबाऩती वलजम (वऩॊटू) झरके, स्थाऩत्म वलभती
वबाऩती अबम गोटे कय, ननगभ वचचल शयीळ दफ
ु ,े अधीषक अलबमॊता भनोज
तारेलाय, कामवकायी अलबमॊता वोनारी कडू, कामवकायी अलबमॊता वलवश्री चगयीळ

लावननक, भनोज गणलीय, अभीन अख्तय, याजेंद्र यशाटे , ए.एव. भानकय, आयोग्म
अचधकायी (स्लच्छता) डॉ. वन
ु ीर काॊफऱे , वशामक आमक्
ु त प्रकाळ लयाडे, याजू

लबलगडे, वलजम शुभने, ताॊबत्रक वल्रागाय (नद्मा ल वयोलये ) भोशम्भद इस्राईर
माॊच्मावश वलवलध वलबागाचे अचधकायी प्राभख्
ु माने उऩजस्थत शोते.
मालेऱी याजे यघज
ु ी बोवरे नगयबलनच्मा प्रस्तावलत नलीन इभायतीच्मा आयाखड्मावश
ऑयें ज लवटी स्रीट प्रकल्ऩ, वोक्ता बलन, वेंरर भॉर, जजजाउ ळोध वॊस्थान, वाने

गुरूजी शामस्कूर माॊच्मा कामावचाशी वलभती अध्मष भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके माॊनी
आढाला घेतरा.

याजे यघज
ु ी बोवरे नगयबलनच्मा प्रस्तावलत नलीन इभायतीभध्मे वभ
ु ाये २५० ते ३००
चायचाकी लाशनाॊवश दच
ु ाकी लाशनाॊवाठीशी ऩाकींगची व्मलस्था कयण्मात आरी आशे .
चाय भजरी इभायतीभध्मे अद्ममालत भख्
ु म वबागश
ु ाये
ृ ावश वलवलध फैठकीॊवाठी वभ
२०० ते २५० आवनषभता अवणाये वबागश
ु त माॊच्मा
ृ , भशाऩौय, उऩभशाऩौय, आमक्
लाशनाॊवाठी स्लतॊत्र भागव ल कषाची व्मलस्था, मालळलाम वत्ताऩष नेता, वलयोधी

ऩषनेता माॊच्मावाठी स्लतॊत्र कष तवेच वत्ताऩष ल वलयोधी ऩषातीर ऩदाचधका-

माॊवाठी स्लतॊत्र कष, दोनशी ऩषाॊच्मा भदशरा ऩदाचधका-माॊवाठी स्लतॊत्र कष, अचधका-

माॊवाठी कष, ग्रॊथारम, छतालय वौय उजाव ऩॅनर, कॅनटीॊन, डामननॊग शॉर अळी व्मलस्था
यादशर. भख्
व : नलीन तॊत्रसानाने अद्ममालत अवन
ु म वबागश
ू त
ू वबागश
ृ शे ऩण
ृ ाभध्मे

भशाऩौयाॊच्मा खुचीच्मा फाजूरा लय दोन स्िीन, ऩत्रकायाॊवाठी लेगऱे दारन आदी
व्मलस्था कयण्मात आरी आशे .

वॊफॊचधत काभाफाफत मेणाये अडथऱे दयू करुन आलश्मक ती कामवलाशी तातडीने ऩण
ू व
कयण्माचे ननदे ळ मालेऱी वलभती अध्मष भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके माॊनी ददरे.
फैठकीभध्मे एर.ए.डी. राईट प्रकल्ऩ, लवभें ट िाॉिीट यस्ते टप्ऩा १,२ ल ३, लवभें ट

यस्ते जॊक्ळन ऩॉईंटचा वलकाव, डी.ऩी. यस्ते, (केऱीफाग योड, याजभी ऩशे रलान यस्ता,

जुना बॊडाया योड, ऩायडी योड, वोभरलाडा यस्ता, यभना भायोती यस्ता), फाॊधकाभ प्रकल्ऩ
: ऑयें ज लवटी स्रीट प्रकल्ऩ, फध
ु लाय फाजाय भशार, फध
ु लाय फाजाय वक्कयदया, कभार
टॉकीज जलऱीर प्रकल्ऩ, टाउन शॉर फाॊधकाभ, नलीन भशार झोन ऑपीव, स्ल.

प्रबाकययाल दटके रुग्णारम, आमवोरेळन शॉस्ऩीटर, भातोश्री जजजाउ उद्मोजजका
बलन, मळलॊत स्टे डडमभ, गाॊधीवागय तराल, नाईक तराल, रेंडी तराल, वोनेगाल

तराल, नागनदी प्रकल्ऩ, ऩमावलयणऩयू क दशनघाट, एर.ऩी.जी. ळललाशीनी बिकेट्व

ळलदशन, नागऩयू भशानगयऩालरका फॅटलरॊग प्राॉट, वाने गरू
ु जी ळाऱा, याशतेकय लाडी
आदी वलऴमाॊचा वलभती अध्मष भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके माॊनी आढाला घेतरा.

वलव काभाॊचे ननवलदा रलकय काढून कामाांना गती दे ण्माचे ननदे ळशी त्माॊनी मालेऱी
ददरे.

