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(जनशंपकक वळभाग)
प्रलशद्धी पत्रक

ता. २८ नोव्षें बर २०१९

रखडऱेऱे ळ प्रस्तावळत कामे
ळेलेत पर्
ू क करा : प्रळीर् दटके

प्रकल्प वळऴेव शलमतीच्या बैठकीत अधिकाऱयांना
ननदे ऴ
नागपूर,ता.२८ : नागऩूय भशानगयऩालरकेद्लाये याज्म वयकाय ल केंद्र

वयकायकडे प्रस्तावलत अवरेल्मा ल यखडरेल्मा प्रकल्ऩाांची काभे लेऱेत ऩण
ू ण

कयण्माचे ननदे ळ भाजी भशाऩौय ल प्रकल्ऩ वलळेऴ वलभतीचे अध्मष प्रलीण
दटके माांनी ददरे.
नागऩूय भशानगयऩालरकेच्मा फीओटी, ऩीऩीऩी, केंद्र वयकाय ल याज्म

वयकायभापणत वरू
ु अवरेल्मा प्रकल्ऩाांना गती दे ण्मावाठी प्रलीण दटके
माांच्मा अध्मतेखारी प्रकल्ऩ वलळेऴ वलभतीची फैठक गुरूलायी (ता.२८)
भनऩा भुख्मारमातीर डॉ.ऩांजाफयाल दे ळभुख वबागश
ृ ात ऩाय ऩडरी.
फैठकीरा उऩभशाऩौय भनीऴा कोठे , स्थामी वलभती वबाऩती प्रदीऩ
ऩोशाणे, वत्ताऩष नेते वांदीऩ जाधल, वलभती वदस्म वलजम

झरके, स्थाऩत्म वलभती वबाऩती अबम गोटे कय, अनतरयक्त आमक्
ु त याभ
जोळी, उऩामक्
ु त ननबणम जैन, ळशय अलबमांता भनोज तारेलाय, नगयचना
वलबागाचे वशामक वांचारक प्रभोद गालांडे प्राभुख्माने उऩस्स्थत शोते.

ळशयात वुरू अवरेल्मा वीभें ट यस्त्माांच्मा काभाचा आढाला मालेऱी प्रलीण
दटके माांनी घेतरा. वीभें ट यस्ता टप्ऩा एकभध्मे काभे ऩण
ू ण

झारे अवल्माची भादशती वांफांधधत अधधकाऱमाांनी ददरी. काशी यस्त्माांभध्मे
बेगा ऩडल्माचे ददवून आल्माचे प्रलीण दटके माांनी वाांधगतरे. त्मा

यस्त्माांचे काभ ऩूणण झाल्मालळलाम कांत्राटदायाांना दे मके दे ऊ नमे, अवे ननदे ळ
प्रलीण दटके माांनी ददरे. टप्ऩा दोनभधीर वीभें ट

यस्त्माभध्मे ५९ यस्त्माांऩैकी ५० यस्ते ऩूणण झारे अवल्माची भादशती कामणकायी
अलबमांता अभीन अख्तय माांनी ददरी. उयरेल्मा नऊ यस्त्माांऩैकी ऩाच
यस्त्माांची काभे वरू
ु आशे त. उलणरयत चाय यस्ते ऩयलानगीवाठी
थाांफरे शोते, त्मा प्रक्रिमा ऩूणण झाल्मा अवून टप्ऩा दोनचे

काभ ३१ भाचण २०२० ऩमंत ऩूणण शोणाय अवल्माचे त्माांनी वाांधगतरे. यस्ता

ऩूणण झाल्मालय जरप्रदाम वलबाग, वलद्मुत वलबागाकडून नाशयकत प्रभाणऩत्र
घेण्माचे ननदे ळ प्रलीण दटके माांनी ददरे.

टप्ऩा तीनभधीर ३९ यस्त्माांऩैकी २३ यस्ते ऩूणण झारे अवल्माची भादशती
वांफांधधत अधधकाऱमाांनी ददरी. काशी यस्त्माांभध्मे वलद्मुत ल जरप्रदाम
वलबागाद्लाये केफलरांग कयण्माचे काभ वरू
ण यण
ु आशे . त्माचे ऩन
ु ब

व्मलस्स्थत शोते की नाशी माची जफाफदायी कामणकायी अलबमांत्माांनी घ्माली.
ते तऩावून घ्माले, अवे ननदे ळ प्रलीण दटके माांनी ददरे. नतन्शी टप्प्माांभधीर
वीभें ट यस्ते शे लेऱेत ऩूणण कयाले, त्माचा फाय चाटण वश अशलार वादय
कयाला, अवेशी भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके माांनी वाांधगतरे.

ळशयात रालण्मात मेणाऱमा एरईडी राईट्वफाफत श्री. दटके माांनी
मालेऱी आढाला घेतरा. ळशयात एक राख ३१ शजाय एरईडी राईट्व रालणे
अऩेक्षषत शोते. भशानगयऩालरकेद्लाये एक राख ३७ शजाय एरईडी राईट्व
रालण्मात आरेरे आशे . माभुऱे भनऩाच्मा लीज दे मकाांभध्मे भोठी फचत

शोत अवल्माची भादशती कामणकायी अलबमांता ए.एव.भानकय माांनी ददरी.
प्रलीण दटके माांनी माफद्दर कौतुक कयत शा वलऴम भशाऩौयाांना

कऱवलण्मात माला, अवेशी वाांधगतरे. ळावनाद्लाये INCENTLUCTION OF
GOOD TRAFFIC BEHAVIOUR शा ऩथदळी प्रकल्ऩ वुरू

कयण्माफाफत व्शीएनआमटीळी वाभांजस्म कयाय कयण्मात आरा आशे .
माभध्मे जे नागरयक लाशतुकीचे ननमभ व्मलस्स्थतयीत्मा ऩाऱतीर त्माांना
ओरा, उफेय मा कांऩनीभापणत इांवेंस्न्टव्श लभऱणाय अवल्माची भादशती

कामणकायी अलबमांता ए.एव.भानकय माांनी ददरी. शा प्रकल्ऩ ऩथदळी अवन
ू
माची भादशती भशाऩौय ल आमुक्ताांना दे ण्मात माली, अवेशी प्रलीण दटके
माांनी वाांधगतरे.

मानांतय वलभतीचे अध्मष प्रलीण दटके माांनी डीऩी यस्त्माांचा आढाला
घेतरा. माभध्मे केऱीफाग यस्ता, याभजी ऩशे रलान यस्ता, जन
ु ा बांडाया
यस्ता, ऩायडी यस्ता, यभना भायोती यस्ता माांचा वभालेळ शोता. यभना
भायोती यस्त्माफाफत कामाणदेळ ऩूणण झाल्माचे वांफांधधत अधधकाऱमाांनी
वाांधगतरे. भनऩाभापणत प्रस्तावलत अवरेल्मा फाांधकाभ प्रकल्ऩाांचा

आढालाशी त्माांनी मालेऱी घेतरा. माभध्मे ऑयें ज लवटी प्रकल्ऩ, फुधलाय
फाजाय भशार, वक्कयदया फाजाय, कभार टॉकीज प्रकल्ऩ, टाऊन

शॉर, स्ल.प्रबाकययाल दटके भशार दलाखाना, भशार भावोऱी फाजाय, डडग
दलाखाना, आमवोरेळन शॉस्ऩीटर माांचा वभालेळ शोता. डडग दलाखाना ल
आय़वोरेळन फाांधकाभाचा प्रस्ताल ळावनाकडे ऩाठवलण्मात आरा

अवल्माची भादशती कामणकायी अलबमांता वोनारी चव्शाण आणण
आयोग्मअधधकायी डॉ.वरयता काभदाय माांनी ददरी. भशार, भावोऱी फाजाय
दोन भदशन्माांत ऩूणण कयण्माचे ननदे ळ प्रलीण दटके माांनी ददरे.

गाांधीवागय तरालाफाफत प्रस्ताल ळावनाकडे अवल्माचे वांफांधधत
अधधकाऱमाांनी वाांधगतरे. नाईक तराल ननयी वांस्थेभापणत कयण्मात मेणाय
अवल्माचे अधीषक अलबमांता श्लेता फॎनजी माांनी वाांधगतरे. नागनदी
प्रकल्ऩाांचा आढाला फॉटलरांग प्राांट आणण अभत
ृ मोजनेचा आढाला प्रलीण
दटके माांनी घेतरा

ऩमाणलयणऩयू क दशन घाटाचा आढाला घेतरा. दशन घाटालय ब्रिकेट्वद्लाये
ळलदशन कुठल्मा घाटालय केरे जाते माची भादशती जाणन
ू घेतरी.

माभध्मे अांफाझऱी, भानेलाडा, वशकायनगय, भोषधाभ, गांगाफाई, भानकाऩूय मा
दठकाणी ब्रिकेट्वद्लाये दशन केल्मा जात अवल्माची भादशती आयोग्म

अधधकायी डॉ.वुनीर काांफऱे माांनी ददरी. ळननलायी वांऩूणण घाटाचे दौया
करून अशलार वादय कयाला, अवे ननदे ळ प्रलीण दटके माांनी केरे.

मावोफतच ब्रिकेट्वद्लाये आताऩमंत क्रकती ळलदशन कयण्मात आरे , माची
भादशती कऱवलण्माच्मा वच
ू ना प्रलीण दटके माांनी केल्मा.

फैठकीरा अधीषक अलबमांता श्लेता फॎनजी, कामणकायी अलबमांता धगरयळ
लावननक, अभीन अख्तय, याजेळ बूतकय, आय.एव.भानकय, वोनारी

चव्शाण, कामणकायी अलबमांता (जरप्रदाम) भनोज गणलीय, नगययचना
वलबागाचे श्रीकाांत दे ळऩाांडे माांच्मा वश वांफांधधत वलबागाचे अधधकायी ल
कभणचायी तवेच कांत्राटदाय उऩस्स्थत शोते.
ळाषतुकीचे ननयम पालर्ाऱया नागररकांना आता लमलतीऱ ररळाडक पॉईंट्श

लाशतक
ु ीचे ननमभ भोडल्माव नागरयकाांना दां ड बयाला रागतो भात्र आता
ननमभाांचे ऩारन केल्माव नागरयकाांना प्रोत्वाशनऩय रयलाडण ऩॉईंट्व
लभऱणाय आशे त. शे रयलॉडण ऩॉईंट्व लाऩरून नागरयकाांना वलवलध
कांऩन्माांच्मा वेलाांचा राब घेता मेणाय आशे . केंद्रीम बूऩष्ृ ठ लाशतूक ल

भशाभागण भांत्रारमाद्लाये शी मोजना प्रामोधगक स्तयालय नागऩयु ात वरू
ु
कयण्मात मेणायआशे . नागऩूय भशानगयऩालरका शी मोजना नागऩुयात

याफवलणाय अवून मा मोजनेव केंद्रीम भांत्रारमाद्लाये तत्त्लत् भांजुयी

दे ण्मात आरी आशे अळी भादशती भशानगयऩालरकेच्मा आढाला फैठकीभध्मे
दे ण्मात आरी.

