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वांचारक भांडऱाच्मा वबेत भांजुयी 
  

                नागऩयू स्भार्ट आणण वस्रे्नेफर सवर्ी डवे्शरऩभेंर् कॉऩोयेळन च्मा वांचारक भांडऱाची वबा नागऩयू 
मेथे आज (३१ डडवेंफय) वांऩन्न झारी| 

                नागऩयू स्भार्ट सवर्ी चे भेंर्ोय आणण चेमयभेन, फॄशन्भुांफइट भशानगय ऩासरकेचे आमकु्त श्री. प्रवलण 
ऩयदेळी अध्मष स्थानी शोत.े मालेऱी भशाऩौय श्री. वांदीऩ जोळी,  स्थामी वसभती वबाऩती श्री. प्रदीऩ 
ऩोशाणे, वत्ता ऩष नेता श्री. वांदीऩ जाधल, फवऩा ऩष नेता श्रीभती लळैारी नायनलये,  नगयवेवलका श्रीभती 
भांगरा गलये, ऩोरीव आमकु्त डॉ. बऴुण उऩाध्माम, आमकु्त असबजीत फाांगय, जजल्शाधधकायी श्री. यवलन्र 
ठाकये, वांचारक श्री. अननरूध्द ळणेलाइट आदद उऩजस्थत शोत.े  वबेव आभदाय श्री. कृष्णा खोऩड,े उऩभशाऩौय 
श्रीभती भननऴा कोठे वलळऴे ननभांत्रित म्शणून शोत.े 
                स्भार्ट सवर्ी चे भखु्म कामटकायी अधधकायी डॉ. याभनाथ वोनलणे माांनी भशाऩौय श्री. वांदीऩ 
जोळी, उऩभशाऩौय श्रीभती भननऴा कोठे वत्ताऩष नेत ेश्री. वांदीऩ जाधल, फ.व.ऩा.ऩष नेत्मा श्रीभती लळैारी 
नायनलये आणण जजल्शाधधकायी श्री. यवलन्र ठाकये श्री. ददऩक कोचय माांची वांचारक भांडऱालय ननमकु्ती 
झाल्माफद्दर त्माांचे स्लागत केरे. 
                श्री.प्रवलण ऩयदेळी माांनी प्रोजेक्र् र्ेंन्डय ळअुय च्मा अांभरफजालणी वाठी रोकप्रनतनीधी आणण 
प्रकल्ऩग्रस्त वशकामट कयीत अवल्माने प्रकल्ऩाच्मा अांभरफजालणीव गती प्राप्त शोत अवल्माभऱेु वभाधान 
व्मक्त केरे ल वदय प्रकल्ऩ ऩथदळी अवल्माभऱेु नागऩयु ळशयातीर इतय अवलकसवत बागात देणखर 
याफलीण्मात माला तवेच  यस्त्माचे ननभाटण कामट रलकयात रलकय ऩणुट कयाले अवे ननदेळ ददरे. 
                नागऩयू स्भार्ट सवर्ी च्मा लतीने ऩायडी बयतलाडा ऩनुाऩयू आणण बाांडलेाडी षेिात १० ककभी भागाटचे 
ननभाटण कामट वरुु केरे आशे. मा षेिात रोकाांना वऩण्माचे ऩाणी देण्मावाठी ४ ओव्शयशेड र्ाकीचे ननभाटण 
कामट प्रायांब केरे आशे.  नाग नदी लय रशान आणण भोठमा ऩरुाचे फाांधकाभ वधु्दा वरुु कयण्मात आरे 
आशे. 
      वांचारक भांडऱाने ३० वलऴमाांलय चचाट करून त्माांना भांजुयी प्रदान केरी. मातीर प्रभखु वलऴम मा 
प्रभाणे आशेत. 
1.            परु्नवसाहत आणि परु्नवसर् धोरि 

                वांचारक भांडऱातपे ऩनुटलवाशत आणण ऩनुटलवन धोयण भध्मे वधुायणा कयण्मावाठी भांजयुी देण्मात 
आरी. माभध्मे प्रकल्ऩ फाधधताांना बाडमाचे घय घेण्मावाठी रूऩमे ५००० ककभान बाड ेदेण्मावाठी भांजुयी 
ददरी. तवेच लाणणज्म ल औदमोगीक षेिातीर फाधीताांना रू. १०००० बाड ेदेण्माची ऩयलानगी ददरी. प्रकल्ऩ 
फाधीताांचे घय ७०० लगटपुर् ऩेषा जास्त अवल्माव त्माांना प्रती लगटपुर् रू.७.५० अनतयीक्त देण्मात 



मेइटर. स्भार्ट सवर्ी च्मा लतीने आता ऩमतं ४३ प्रकल्ऩ फाधधताांना रू. २.९२ कोर्ी भोफदरा स्लरूऩात 
वलतयीत कयण्मात आरे त्माव कामोत्तय भांजुयी देण्मात आरी. 
  

2.            PV To EV 

                स्भार्ट सवर्ी पेरो तपे तमाय कयण्मात आरेल्मा वौय उजेलय आधायीत इरेक्रीक व्शेशीकर चाजजगं 
स्रे्ळनच्मा भोयबलन मेथे उबायणीरा भांजुयी प्रदान कयण्मात आरी. अऩायांऩायीक उजाट स्िोताच्मा भाध्मभाने 
इरेक्रीक फवची फॅर्यी चाजट कयण्मात मेइटर. नागऩयू भशानगय ऩसरकेची इरेक्रीक फव 
आणण खाजगी काय लाशनाांची फॅर्यी चाजट कयण्माव भदत शोइटर मा प्रकल्ऩाकयीता रू. ४ कोर्ी 
खचट अऩेक्षषत आशे. 
  

3.            णिरो वेस्ट धोरि 

                वांचारक भांडऱ नी णझयो लेस्र् धोयणारा भांजुयी प्रदान केरी आशे. स्भार्ट सवर्ी पेरो नी शा प्रकल्ऩ 
तमाय केरा अवनु मा धोयणाच्मा भाध्मभाने वकुा कचया रयवामकर कयण्मात मेइटर. भशीरा फचत गर्ाच्मा 
भाध्मभाने भशीराांना योजगाय उऩरब्ध  शोइटर. माचा प्रायांब धयभऩेठ झोन भधुन कयण्मात 
मेइटर. मा प्रकल्ऩावाठी वांचारक भांडऱानी रू. ३४.१८ राख च्मा प्रस्तालारा भांजुयी प्रदान केरी. 
 


