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‘अटऱ शस्त्त्र माकेनॉमी’तरे्फ नागपूर 
महानगरपालऱकेऱा ‘बेस्त्ट सस्त्टेनेबऱ ॲण्ड 

लऱव्हेबऱ’ राष्ट्रीय पुरस्त्कार प्रदान 

‘माकेनॉमी इन्फ्रा लऱडरशीप’ पुरस्त्काराने आयुक्त अलभजीत 
बांगर सन्फ्माननत 

  

नागपरू, ता. ७ : ळास्लत वलकासाच्मा दृष्टीने नागऩयू भहानगयऩालरकेतपे वलवलध 
उऩक्रभ याफवलण्मात आरे आहेत. माच उऩक्रभाची दखर घेत भनऩारा ऩाचव्मा 
‘अटर ळस्र भाकेनॉभी’ ऩयुस्काय २०१९ मा सोहळ्माभध्मे गौयवलण्मात आर ेआहे. 
‘अटर ळस्र भाकेनॉभी’तपे नागऩयू भहानगयऩालरकेरा ‘भाकेनॉभी‘ फेस्ट सस्टेनेफर, 

लरव्हेफर, ग्रीन, क्लरन ॲण्ड इल्मझूझल इन्फ्रा लसटी’ हा ऩयुस्काय प्रदान कयण्मात 
आरा आहे. 

भुुंफई मेथीर इुंडडमन भचटं चमे्फय मेथे नकुतेच झारे्मा ऩयुस्काय सभायुंबाभध्मे 
भनऩाचा गौयल कयण्मात आरा. माच ऩयुस्काय सभायुंबाभध्मे भनऩा आमलुत 
अलबजीत फाुंगय माुंनाही सन्फ्भाननत कयण्मात आरे. आमलुत अलबजीत फाुंगय माुंना 
‘भाकेनॉभी इन्फ्रा लरडयळीऩ अफबन म्मनुनलसऩर इन्फ्रा ॲण्ड स्भाटब लसटी’ ऩयुस्काय 



प्रदान कयण्मात आरा. नागऩयू भहानगयऩालरकेच ेअनतरयलत आमलुत याभ जोळी 
माुंनी दोन्फ्ही ऩयुस्कायाुंचा स्लीकाय केरा. 

ऩयुस्कायाफद्दर भहाऩौय नुंदा क्जचकाय माुंनी प्रळासनाच ेअलबनुंदन केरे. ळहयाच्मा 
ळास्लत वलकासासाठी तसेच स्लच्छ, सुुंदय ल हहयले नागऩयू ही सुंक्ऩना प्रत्मऺात 
उतयवलण्मासाठी ल स्भाटब लसटी इन्फ्रास्टलचय उबायणीसाठीही प्रळासनातपे वलवलध 
कामब कयण्मात आरी आहेत, त्माुंच्मा कामाबरा मा ऩयुस्कायाभऱेु सन्फ्भान लभऱारा 
आहे. भखु्मभुंरी देलेंद्र पडणलीस ल कें द्रीम भुंरी ननतीन गडकयी माुंच्मा नेततृ्लात 
ळहयात चौपेय वलकास सरुू आहे. दोन्फ्ही नेत्माुंच्मा नेततृ्लात आझण दयुदृष्टीभधनू 
भनऩा आर्थबक फऱकटीसाठी वलवलध प्रक्ऩही वलकसीत कयण्मात आरे आहेत. मा 
सलब सुंक्ऩना, उऩक्रभाुंची मोग्म अुंभरफजालणी करुन नागरयकाुंच्मा जीलनात 
सरुबता आणण्मासाठी प्रळासनातपे कयण्मात मेत असरे्मा भहत्लऩणूब कामाबचा हा 
सन्फ्भान आहे, अळा ळबदाुंभध्मे भहाऩौय नुंदा क्जचकाय माुंनी प्रळासनाच्मा कामाबची 
प्रसुंळा केरी. 

‘अटर ळस्र भाकेनॉभी’च्मा ज्मयूी ऩॅनरतपे ऩयुस्कायासाठी भनऩाची ननलड कयण्मात 
आरी. भाकेनॉभीच ेभखु्म सुंऩादक ल सुंस्थाऩक प्रकाळक प्रा.ए.जी. अय्मय माुंच्मा 
अध्मऺतेतीर ज्मयूी ऩॅनरभध्मे जॉईंट चअेयभन इभेरयटसच ेभागबदळबक ल अध्मऺ 
सयेुळ ळभाब, सदस्म तोलळफा इुंडडमाच ेस्रागाय ल ॲलमनूजीच ेएभडी टी.सी. अयोया, 
सेटू पाउुं डळेनच ेसुंस्थाऩक ल भाकेनॉभी पाउुं डळेनच सुंस्थाऩक सदस्म हेतर भेहता, 
लेथ इुंडडमाच ेभाजी उऩाध्मऺ ऩीव् हीएसएन भतुी, एस.के. कन्फ्स्रहटुंगच ेसीईओ आझण 
भाकेनॉभी पाउुं डळेनच सुंस्थाऩक सदस्म प्रख्मात ळभाब माुंच्मासह आुंतययाष्रीम ज्मयूी 
स्रागाय सदस्म ऩीएचऩीए बटूान च ेव्मलस्थाऩकीम सुंचारक आय.एन.खझाुंची, 
ई.म.ू एपएसएआम च ेसुंचारक डॉ. रृदेळ खन्फ्ना, ज्मयूी सदस्म भाकेट भाकेनॉभीच े
सीईओ ल सुंचारक गणेळ अय्मय, ज्मयूी कन्फ्लेनय भाकेनॉभीच ेसुंस्थाऩक सुंऩादक 
आय. थगैयाजन अय्मय, ज्मयूी सभन्फ्लमक भाकेनॉभी पाउुं डळेनच्मा सुंचारक स्टेपी 
अय्मय माुंचा सभालेळ आहे. 
 


