नागपूर महानगरपालऱका, नागपूर
(जनसंपकक विभाग)
प्रलसद्धी पत्रक

ता. १६ ऑगस्ट २०१९

बाजीराि साखरे िाचनाऱयाचे
ऱोकापकण आज
नागपरू ,ता.१६

: भशायाष्ट्र ळावनाच्मा दलरत लस्ती वध
ु ायणा मोजनेंतगगत प्राप्त ननधीभधन
ू नागऩयू भशान

गयऩालरकेद्लाये रष्ट्कयीफाग, आलऱे फाफु चौकात ननलभगत फाजीयाल वाखये लाचनारमाचे (ईग्रॊथारम)

उद्मा ळननलायी (ता.१७) वकाऱी ११ लाजता उत्तय नागऩयू चे आभदाय डॉ. लभरीॊद भाने माॊ
च्मा शस्ते रोकाऩगण कयण्मात मेणाय आशे .

रोकाऩगण वभायॊ बाच्मा अध्मषस्थानी भशाऩौय नॊदा जजचकाय याशतीर. कामगक्रभारा प्रभख
ु

अनतथी म्शणन
ू उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वलभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, वत्ता
ऩष नेते वॊदीऩ जोळी, वलयोधी ऩषनेते तानाजी लनले, आमक्
ु त अलबजीत फाॊगय, नागऩयू वु
धाय प्रन्यमावच्मा वबाऩती लळतर उगरे-

तेरी, फवऩा ऩषनेता लैळारी नायनलये , याष्ट्रलादी काॉग्रेव ऩषनेता दन
ु ेश्लय ऩेठे, लळलवेना ऩ

षनेता ककळोय कुभेरयमा, लैद्मकीम वेला ल आयोग्म वलळेऴ वलभती वबाऩती लीयें द्र कुकये जा,
दफ
ग घटक वलभती वबाऩती गोऩीचॊद कुभये , आवीनगय झोन वबाऩती वलयॊ का लबलगडे,
ु र

भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके, भाजी स्थामी वलभती वबाऩती दमाळॊकय नतलायी, कय ल
कय आकायणी वलभतीचे

उऩवबाऩती वन
ु ीर अग्रलार, नगयवेलक भोशम्भत जभार, नगयवेवलका भॊगरा राॊजेलाय,
नगयवेलक वॊदीऩ वशाये , अनतरयक्त आमक्
ु त यलीॊद्र ठाकये , अनतरयक्त आमक्
ु त याभ जोळी,

अनतरयक्त आमक्
ु त अझीझ ळेख, उऩामक्
ु त याजेळ भोहशते, आवी नगय झोनचे वशामक आ
मक्
ु त गणेळ याठोड, ग्रॊथारम अधीषक अल्का गालॊडे आदी उऩजस्थत याशतीर.

रष्ट्कयीफाग मेथीर ३६९७.८३ चौयव भीटय भनऩा ळाऱे च्मा जागेत २२०७.१० चौयव
भीटय जागेभध्मे फाजीयाल वाखये लाचनारमाचे फाॊधकाभ कयण्मात आरे आशे .
लाचनारमाची इभायत तीन भजरी अवन
ू मा हठकाणी भर
ु े ल भर
ु ीॊच्मा

अभ्मावाकयीता स्लतॊत्र कष ननभागण कयण्मात आरे आशे त. मालळलाम केंद्रीम

रोकवेला आमोग, याज्म रोकवेला आमोग ल इतय स्ऩधाग ऩयीषाॊच्मा तमायीकयीता

स्लतॊत्र कषावश दोन स्लतॊत्र वॊगणक कषाची व्मलस्था मेथे कयण्मात आरी आशे .
लाचनारमाभध्मे वॊगणक वॊचावश इॊटयनेट ववु लधा उऩरब्ध करुन दे ण्मात मेणाय
आशे .

फाजीयाल वाखये लाचनारमाच्मा (ई-ग्रॊथारम) रोकाऩगण

वभायॊ बार ळशयातीर ग्रॊथप्रेभीॊनी भोठ्मा वॊख्मेने उऩजस्थत याशाले, अवे आलाशन नागऩयू भ
शानगयऩालरकेतपे कयण्मात आरे आशे .

