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नागपरू शहरात प्रत्येक

लसग्नऱिर होणार ‘रे न िाटर
हािेसस्टं ग’ : महापौर नंदा
सजचकार
मनपाचा पथदशी प्रकल्प : आग्याराम दे िी चौकातीऱ लसग्नऱिर
पहहल्या प्रकल्पाचे भूलमपज
ू न
नागपरू ,ता.२२ : भार्च भहशन्मात झारेल्मा ‘भेमय इनोव्शे ळन अलाडच’भध्मे वलजमी

ठयरेल्मा ‘सवग्नर आमरँ ड’ मा वंकल्ऩनेर्ा उऩमोग करुन ळशयातीर सवग्नरलय ‘ये न
लाटय शालेस्टं ग’ कयण्माच्मा प्रकल्ऩार्ी अंभरफजालणी नागऩयू भशानगयऩासरकेतपे

कयण्मात मेत आशे . नागऩयू भशानगयऩासरकेर्ा शा ऩथदळी प्रकल्ऩ अवन
ू ‘ट्रू ग्रीन
एनजी’च्मा भाध्मभातन
ू ळशयातीर वंऩण
ू च सवग्नर, भशाभागच ल अन्म हठकाणी शा

प्रकल्ऩ याफवलण्मात मेणाय अवन
ू ळशयातीर प्रत्मेक सवग्रलय ‘ये न लाटय शालेस्टं ग’
कयण्मात मेईर, अवे प्रततऩादन भशाऩौय नंदा सजर्काय मांनी केरे.

वंऩण
ू च ळशयात याफवलण्मात मेणा-मा मा प्रकल्ऩार्ा ऩहशरा टप्ऩा म्शणून ‘सवग्नर
आमरँ ड’च्मा ऩामरट प्रकल्ऩार्े गुरूलायी (ता.२२) आग्मायाभ दे ली र्ौकातीर
सवग्नरलय भशाऩौय नंदा सजर्काय मांच्मा श्ते बसू भऩज
ू न कयण्मात आरे.

मालेऱी वलयोधी ऩषनेते तानाजी लनले, जरप्रदाम वसभती वबाऩती वलजम (वऩंटू)

झरके, क्रीडा वसभती वबाऩती प्रभोद चर्खरे, धंतोरी झोन वबाऩती रता काडगामे,
जरप्रदाम वसभती उऩवबाऩती बगलान भें ढे, आयोग्म वसभती उऩवबाऩती नागेळ

वशाये , प्रतोद हदव्मा धयु डे, वत्ताऩष उऩनेत्मा लऴाच ठाकये , नगयवेवलका र्ेतना टांक,

नगयवेवलका शऴचरा वाफऱे , नगयवेलक याजेंद्र वोनकुवये , अततरयक्त आमक्
ु त अझीझ

ळेख, कामचकायी असबमंता (जरप्रदाम) श्लेता फॅनजी, कामचकायी असबमंता (जरप्रदाम)
भनोज गणलीय, ‘ट्रू ग्रीन एनजी’र्े असभत वयकाय, भंगेळ भेढेकय, गजानन आखये ,

याजू गुशे, हदगंफय आभदये , अश्लजीत गाणाय, शे भंत लाघ, सरकेळ ऩटे र आदी उऩस्थत
शोते.

प्रायं बी भशाऩौय नंदा सजर्काय ल अन्म भान्मलयांनी आग्मायाभ दे ली र्ौकातीर
सवग्नरलय प्रकल्ऩार्े बसू भऩज
ू न केरे.
मालेऱी भशाऩौय नंदा सजर्काय म्शणाल्मा, बवलष्मातीर ऩाणी टं र्ाई रषात घेता
ळशयातीर ळावकीम, तनभळावकीम ल खावगी भोठ्मा इभायतींभध्मे ‘ये न लाटय

शालेस्टं ग’ आलश्मक अवल्मार्ा ल त्मादृष्टीने अंभरफजालणी कयण्मार्ा तनणचम

भशानगयऩासरकेभध्मे घेण्मात आरा. ऩालवाच्मा ऩाण्मार्े वंकरन करून ते जसभनीत
भयु लन
ू बज
ू र ऩातऱी लाढवलण्माच्मा प्रकल्ऩार्ी अंभरफजालणी नागऩयू

भशानगयऩासरकेच्मा भख्
ु मारमाभध्मेशी कयण्मात आरी आशे . ळशयतीर य्ते,
भशाभागच आदी हठकाणी ऩालवार्े ऩाणी थांफवलण्मार्ी अथला ते जसभनीत

भयु वलण्मार्ी कोणततशी व्मल्था आऩल्माकडे नाशी. ळशयातीर भशत्लाच्मा

वभ्मांवाठी उऩमक्
ु त ठयणा-मा नलवंकल्ऩना ‘भेमय इनोव्शे ळन अलाडच’भध्मे

भांडण्मात आल्मा शोत्मा. त्मातूनर् ‘सवग्नर आमरँ ड’ शी वंकल्ऩना ऩढ
ु े आरी. य्ते,
भशाभागाचलरुन लाशणा-मा ऩाण्मार्े वंलधचन कयण्मावाठी शा प्रकल्ऩ ऩथदळी ठयणाय
आशे , अवा वलश्लावशी भशाऩौय नंदा सजर्काय मांनी व्मक्त केरा.

