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आरोग्यपण
ू क िातािरण

ननलमकतीच्या दृष्टीने शहराचा
विकास : महापौर नंदा
जजचकार

‘मातश
ृ क्ती ई-बस आगार ि चाजजिंग स्टे शन’चे
उद्घाटन

नागपरू , ता. ११ : नागऩयू ळशयातीर भहशराांवाठी वलळेऴ फव वेला अवाली मा

वांकल्ऩनेतून आज ळशयातीर भहशराांवाठी ‘तेजस्वलनी फव’ वरू
ु कयण्मात मेत आशे .
केंद्र ल याज्म ळावनाच्मा वशकामााने नागऩयू भशानगयऩालरकेतपे ळशयातीर ज्मेष्ठ
नागरयक, भहशरा, तरुण मा वलाांवाठी वलवलध मोजनाांभापात कामा केरे जात आशे .
वांऩण
ू ा दे ळातीर वालाजननक लाशतक
ू वेला दे णायी लाशने इरेस्रिकलयीर धयु यहशत

अवावलत मा केंद्रीम भांत्री ननतीन गडकयी माांच्मा वांकल्ऩनेची ऩत
ू ी आज तेजस्वलनी

इरेस्रिक फव ल चास्जांग वटे ळनच्मा रुऩाने शोत आशे . ऩेिोर डडझेरचा लाऩय टाऱून

इरेस्रिक लाशनाांद्लाये आज आयोग्मऩण
ू ा लातालयण ननलभातीच्मा दृष्टीने ळशयाच्मा
वलकाव शोत आशे , अवे प्रनतऩादन भशाऩौय नांदा स्जचकाय माांनी केरे.

नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा लतीने प्रबाग क्र. २३ अांतगात रकडगांज वभार पॅरिी
एरयमा, ऩल
ू ा नागऩयू मेथे उबायण्मात आरेल्मा ‘भातळ
ृ रती इरेस्रिक फव आगाय ल

चास्जांग वटे ळन’चे फध
ु लायी (ता.११) ऩल
ू ा नागऩयू चे आभदाय कृष्णा खोऩडे माांच्मा शवते
उद्घाटन तथा रोकाऩाण झारे. मालेऱी अध्मषवथानालरुन भशाऩौय नांदा स्जचकाय
फोरत शोत्मा.
भांचालय वलयोधी ऩष नेते तानाजी लनले, ऩरयलशन वलभती वबाऩती

स्जतें द्र (फांटी) कुकडे, वत्ताऩष उऩनेते नयें द्र (फाल्मा) फोयकय, ऩरयलशन वलभती वदवमा
लैळारी योशनकय, रुऩारी ठाकुय, वलळाखा फाांते, वदवम ननतीन वाठलणे, याजेळ

घोडऩागे, उऩामर
ु त तथा ऩरयलशन व्मलवथाऩक याजेळ भोहशते आदी उऩस्वथत शोते.
भहशराांवाठीच्मा वलळेऴ तेजस्वलनी फवची वांकल्ऩना वाकायण्मावाठी दोन भहशनमाांऩल
ू ी
फव आगाय ल चास्जांग वटे ळनच्मा कामााचे बलू भऩज
ू न झारे. भांगऱलायी (ता.१०)

तेजस्वलनी फवचे रोकाऩाण झारे ल आज भहशराांच्मा वलळेऴ फव आगायाचे उद्घाटन

ल चास्जांग वटे ळनचे रोकाऩणा शोत आशे . शी गतीळीर कामााची ख-मा अथााने प्रचचती
आशे , अळा ळबदाांभध्मे भशाऩौय नांदा स्जचकाय माांनी ऩरयलशन वलभती वबाऩती

स्जतें द्र (फांटी) कुकडे माांच्मा कामााचे कौतक
ु केरे. ळशयात वलभानतऱालय तवेच कवललमा
वयु े ळ बट वबागश
ृ ाभध्मे इरेस्रिक लाशन चास्जांग वटे ळन आशे त. कवललमा वयु े ळ बट

वबागश
ु ाये ६०० लाशने चाजा कयता मेतीर एल्मा षभतेचे चास्जांग वटे ळन
ृ ाभध्मे वभ
आशे त. माभध्मे आता भातळ
ृ रती ई-फव आगायची बय ऩडरी आशे . केंद्रीम भांत्री

ननतीन गडकयी माांच्मा डडझेरभर
ु त लाशनाांच्मा वांकल्ऩनेरा शी भोठी वाथ अवन
ू
रलकयच भनऩातीर लाशने वीएनजीलय ऩरयलतीत कयण्मात मेणाय अवल्माचेशी
भशाऩौयाांनी मालेऱी वाांचगतरे.
मनपाच्या उत्पन्निाढीच्या दृष्टीने उत्तम प्रकल्प : आमदार कृष्णा खोपडे

भख्
ु मभांत्री दे लेंद्र पडणलीव ल केंद्रीम भांत्री ननतीन गडकयी माांच्मा नेतत्ृ लात ळशयात
इरेस्रिक फव वरू
ु कयण्मात आरी आशे . हदलवेंहदलव लाढणा-मा ऩेिोर ल डडझेर
दयलाढीभऱ
ु े भनऩाच्मा ऩरयलशन वलबागालय अनतरयरत ताण मेत आशे . त्माभऱ
ु े
इरेस्रिक फवचा आऩरी फवच्मा ताफ्मात वभालेळ कयण्मात आल्माने ई-फव
वांचारन ल ई-चास्जांग वटे ळन शा भनऩाच्मा दृष्टीने उत्तभ प्रकल्ऩ आशे , अवे
प्रनतऩादन ऩल
ू ा नागऩयू चे आभदाय कृष्णा खोऩडे माांनी केरे.
हदल्री, भांफ
ु ई, ऩण
ु े मावायख्मा ळशयाांभध्मे भहशराांवाठी वलळेऴ फव अवन
ू आता

नागऩयू ळशयानेशी भहशराांवाठी वलळेऴ फव वरू
ु केरी शे अलबनांदनीम आशे . भनऩाच्मा

ऩरयलशन वलभतीतपे नेशभीच उत्तभ कामा कयण्मात आरे आशे त. फांडू याउत ऩरयलशन
वलभती अवताना त्माांनी ऩरयलशन वलबागाचे अनेक कामा भागी रालरे तय नयें द्र
(फाल्मा) फोयकय माांनी आऩल्मा कामाकाऱात २३७ फवेव भनऩाकडे शवताांतयीत
कयण्माचा भशत्लऩण
ू ा ननणाम घेतरा. आता वलद्मभान ऩरयलशन वलभती

वबाऩती स्जतें द्र (फांटी) कुकडे माांनी इरेस्रिक फव वेलेतून मा कामाारा गती हदरी
आशे , अवेशी आभदाय कृष्णा खोऩडे म्शणारे.

मालेऱी ऩरयलशन वलभती वबाऩती स्जतें द्र (फांटी) कुकडे म्शणारे, भख्
ु मभांत्री दे लेंद्र

पडणलीव माांनी इरेस्रिक फववाठी ननधी उऩरबध करुन हदरा. भात्र शा ननधी

केलऱ इरेस्रिक फववाठीच नव्शे तय त्माचा उऩमोग भहशराांवाठी मोग्मरयत्मा व्शाला
मा वांकल्ऩनेतून भहशराांवाठी तेजस्वलनी वलळेऴ फव वरू
ु शोत आशे . हदल्री, भांफ
ु ई,
ऩण
ु े अळा भोठ्मा ळशयाांभध्मे भहशराांवाठी वलळेऴ ऩरयलशन फव वेला वरू
ु आशे .

नागऩयू भशानगयऩालरका भहशराांच्मा वषभीकयणावाठी वदै ल अग्रेवय आशे त्माभऱ
ु े
भनऩातपे भहशराांवाठी वलळेऴ फव वेला तेजस्वलनीच्मा रुऩाने वरू
ु शोत आशे . भात्र

मा फववेलेवश मा वलळेऴ फववाठी लेगऱे भहशराांद्लाया वांचालरत वलळेऴ फव आगाय

अवाले मा वांकल्ऩनेतन
ू ‘भातळ
ृ रती फव आगाय ल चास्जांग वटे ळन’ उबायण्मात आरे
अवल्माचेशी त्माांनी वाांचगतरे.

प्रावतावलकात उऩामर
ु त तथा ऩरयलशन व्मलवथाऩक याजेळ भोहशते माांनी प्रकल्ऩाची

भाहशती हदरी. तत्ऩल
ु ी ‘भातळ
ृ रती फव आगाय’चे कांत्राटदाय आनांद ऩाचऩोय, ओरेरिा

मा तेजस्वलनी फव तमाय कयणा-मा कांऩनीचे ऩी.ये ड्डी ल तेजस्वलनी फवचे ऩरयचरन
कयणा-मा शां वा िॅ व्शल्वचे श्री. ऩाये ख माांचा भशाऩौय नांदा स्जचकाय, आभदाय कृष्णा
खोऩडे, ऩरयलशन वलभती वबाऩती स्जतें द्र (फांटी) कुकडे ल अनम भानमलयाांच्मा शवते
वत्काय कयण्मात आरा.

कामाक्रभाचे वांचारन ऩरयलशन वलबागाचे अरुण वऩऩरूडे माांनी केरे तय

आबाय ऩरयलशन वलभतीचे वदवम याजेळ घोडऩागे माांनी भानरे. कामाक्रभाच्मा
मळवलीतेवाठी ऩरयलशन वलबागाचे प्रळावकीम अचधकायी यलीांद्र ऩागे, माांत्रत्रकी

अलबमांता मोगेळ रग
ांु ,े लाशतक
ू व्मलवथाऩक वक
ु ीय वोनटरके, वलनम बायद्लाज,

वतीळ वदालते, प्रबल फोकाये माांच्मावश ऩरयलशन वलबागाच्मा अचधकायी ल कभाचामाांनी वशकामा केरे.

