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नागपूर,ता.19. नागऩूय भशानगयऩालरकेच्मा ऩरयलशन वलबागाभापफ त आकाळलाणी चौक ते 
वलधानबलन मा भागाफलय अततरयक्त चाय नलीन फव ळले्टय तमाय कयण्मात आरे आशेत. मा नलीन 
फव ळले्टयलरून आता प्रलाळाांना फवभध्मे चढ उताय कयताना वुवलधा शोणाय आशे.  
आकाळलाणी चौक ते वलधान बलन मा बागात ळावकीम कामाफरमे अवल्माने नागरयक भोठ्मा 
प्रभाणालाय आऩरी फवचा उऩमोग कयत अवतात. मा भागाफलय दचुाकी, चायचाकी लाशने अवल्माने 
लाशतूकीची कोंडी शोत अवते. शी लाशतूक कोंडी योखण्मावाठी ऩरयलशन वलबागाने चाय अततरयक्त 
फव ळले्टय वलवलध भागाांवाठी तनमोजित केरे आशेत. ऩूली मा भागाफलय दोन फव ळले्टय अवल्माने 
नागरयकाांना फवभध्मे चढताना ल उतयताना त्राव व्शामचा. आता नलीन वशा फव ळले्टय तमाय 
झारे आशेत. डीएएऩीटी फव ळले्टय, आकाळलाणी चौक फव ळले्टय, आमवीआय़वीआम फॅंक वभोय 
फव ळले्टय, नायांग टॉलय, वलधानबलन फव ळले्टय, इराशाफाद फव ळले्टय अवे नलीन वशा फव 
ळले्टय आशेत.  
  

1. डी.ए.ए.ऩी.टी.फव ळले्टयलरून वुटणाऱ्मा फवेव  

गोधणी (25), वालयभेंढा भागफ गुभथऱा (181), ब्राह्भणी पाटा (54), गोयेलाडा (79), तनभफरनगय 
(0् 3), भाशूयझयी (272) 

  

2. आकाळलाणी चौक फव ळले्टयलरून वुटणाऱ्मा फवेव  

नाया (48), ओभनगय (158), नागयेनबलन (24), मळोधयानगय (23), लाांियी रे आऊट 
(188), ियीपटका(205) 



  

3. आम.वी.आम.वी.आम फॅंक वभोयीर फव ळले्टयलरून वुटणाऱ्मा फवेव  

िे.एन.शॉस्ऩीटर भागफ काभठी कन्शान (38), काभठी भागे इांदोया (20), डॅ्रगन ऩॅरेव (111), यनाऱा 
(163), वभता नगय (172), नायी (49), उप्ऩरलाडी (157), काभठी (245), लवद्धाथफ स्कुर (259) 

  

4. नायांग टॉलय फव ळले्टय  

ऩायडी भागफ गाांधीफाग(28), ऩलनगाल भागे बयतलाडा (76), बफडगाल तयोडी, चचखरी(171), वांघऴफ नगय 
(185), काभठी भागे ळाांतीनगय (167), गुभथऱा भागे ऩायडी (244) 

  

5. वलधानबलनावभोयीर फव ळले्टय  

फशादयु पाटा (106), वुदाभनगयी (228), नयवाऱा (52), चगड्डोफा नगय (162), फशादयूगाल 
(106A), यभनाभायोती (164), श्रीकृष्ण नगय (160), जििाभाता नगय (251), वुलभत नगय (270) 

  

6.इराशाफाद फॅंकेवभोयीर फव ळले्टय  

वऩऩाऱापाटा (4/7), फनलाडी(67), लडद(68), वऩऩऱागाल भागे फेवा पाटा(206), ळऴे नगय 
(85), चक्रऩाणी नगय (186), लेऱशयी भागे फेवा घोगरी (210), खयवोरी भागे 
वऩऩऱापाटा(233), अमोध्मा नगय वाई भांददय (234), फेवा (79), न्मू नयवाऱा (19),  वऩऩऱापाटा 
भागे कैराळनगय (176), फेवा (256), वऩऩऱापाटा भागे उदम नगय(258)  

 
 


