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िगतीपथावर असलेली कामे जलदगतीने पूणण करा : महापौर

मनपाच्या िकल्प आढावा बै ठकीत िशासनाला प्रदले प्रनदे श
नागपूर महानगरपालिकेंतगगत शहरात सुरू असिेल्या सर्ग प्रकल्पाां ची उर्गलरत कामे जिदगतीने करा, असे लनदे श दे त,
त्यात कुठिीही लदरां गाई चािणार नाही, असा इशारा महापौर नांदा लजचकार याांनी प्रशासनािा लदिा.
मनपाच्या लर्लर्ध प्रकल्प आढार्ा बैठकीत त्या बोित होत्या. यार्ेळी माजी महापौर प्रर्ीण दटके, अप्पर आयुक्त आर.
झेड. लसद्दीकी, मुख्य अलभयांता उल्हास दे बडर्ार उपस्थथत होते . नागपूर महानगर पालिकेच्या अथगसांकल्प २०१२-१३ मध्ये मनपा सभागृहाने
ज्या प्रकल्पाांना मान्यता लदिी होती, ते सर्ग प्रकल्प प्रशासनाने जिदगतीने पूणगत्र्ास नेण्याच्या दष्ृ टीने कायग करण्याच्या सूचना महापौर
नांदाताई लजचकार याांनी लदल्या. हे प्रकल्प सुरू झाल्यास मनपािा मोठया प्रमाणात महसूि प्राप्त होऊ शकतो, असेही त्या यार्ेळी बोिताना
म्हणाल्या.
सध्या प्रगतीपथार्र असिेल्या सर्ग प्रकल्पाां बाबत माजी महापौर प्रर्ीण दटके याांनी अलधकाऱयाांकडू न मालहती घे तिी.
मनपाद्वारे चािणाऱया प्रकल्पामध्ये क्र्ेटा कॉिनी येथीि दे र्ालडया दर्ाखाना लर्कासाअांतगगत अत्याधुलनक हॉथपीटिचे लनमाण, रे शीमबाग
येथीि सुरेश भट सभागृहाचे लनमाण, केळीबाग रोड महाि येथीि बुधर्ार बाजाराचा बी.ओ. टी. तत्त्र्ार्र लर्कास करणे , बुधर्ार बाजार
सक्करदरा येथे बाजारासह शॉपपग मॉि र् सामालजक सभागृह लनर्ममती, सोक्ता भर्न गाांधीबाग येथे र्ालणस्ज्यक सांकुिाचे बाांधकाम,
र्ाठोडा येथे क्रीडा सांकुिाची लनर्ममती, र्ाठोडा येथे सुरु असिेिे कमर्मशयि कॉम्प्िे क्सचे बाांधकाम, अांबाझरी उद्यान, मनपाच्या
प्रशासकीय इमारती इत्यादी बाांधकामाचा आढार्ा महापौराांनी घे तिा.
कथतुरचां द पाकग येथे मनपा र् िोकमत याांच्या सांयक्
ु त लर्द्यमाने उभारण्यात येण्याऱया दे शातीि सर्ात उां च लतरां गा
उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता लमळािी आहे . या प्रकल्पाचा अांदाजे खचग २.५० कोटी असून या प्रकल्पाच्या लनलर्दा तयार करण्यात
आिेल्या आहे त. र्ाठोडा येथे उभारण्यात येणाऱया कौशल्य लर्कास लर्द्यापीठ र् व्यर्थथापन केंद्राचे प्रथम टप्प्याचे काम २०१९ पयंत
पूणग होईि, अशी मालहती प्रशासकीय अलधकाऱयाांनी लदिी. सोमिर्ाडा, खामिा, जयताळा येथे होणाऱया ऑरें ज लसटी थरीट प्रकल्पाची
पकमत ३५०० कोटी रुपये इतकी आहे . हा प्रकल्प मनपातफे लर्कलसत करण्याचे प्रथतालर्त आहे . ज्यामुळे मनपास भरीर् उत्पन्न प्राप्त
होऊ शकेि, अशीही मालहती अलधकाऱयाांनी महापौराांना लदिी. अांबाझरी येथीि थर्ामी लर्र्ेकानांद थमारक िर्करच रामकृ ष्ण लमशन
याांच्याकडे हथताांतरीत करणार असल्याची मालहतीही कायगकारी अलभयांता (प्रकल्प) नरे श बोरकर याांनी लदिी. सुरेश भट सभागृहाच्या
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प्रगतीबाबत सुद्धा आढार्ा घे ण्यात आिा. सदर प्रकल्प येत्या दोन मलहन्यात पूणग करण्याच्या सूचना लदल्यात.
घनकचरा व्यर्थथापन, जिमि शुद्धीकरण करण्याची कामे, पजजर मॉि, दानागांज बी.ओ.टी. प्रकल्पाच्या प्रगतीचा
आढार्ा या बैठकीत घे ण्यात आिा. शहरातीि १,२६,००० पथलदर्े हे एि. ई. डी. पथलदव्याांनी बदिलर्ण्याचे काम माचग २०१८ पयंत पूणग
होईि. यामुळे ६५ ते ७० टक्के ऊजाबचत होणार असून महापालिकेची ७५ कोटींची बचत होणार आहे , अशी मालहती कायगकारी अलभयांता
(लर्द्युत) सांजय जयथर्ाि याांनी लदिी. महापालिकेच्या सर्ग कायाियीन इमारतीमधीि सर्ग लदर्े तसेच लसिींग फॅ न्स हे अनुक्रमे एि. ई. डी.
र् एलफलशयांट फॅ न्स ने बदिलर्ण्याचे कामसुद्धा माचग २०१८ पयंत पूणग होणार असल्याची मालहती त्याांनी लदिी. याद्वारे महापालिकेची ९२
िक्ष रूपयाांची ऊजा बचत होणार आहे . या प्रकल्पाची एकूण अांदाजे पकमत २५० कोटी असून त्यातीि ५० टक्के रक्कम राज्य शासनाच्या
मेडा, पुणे या सांथथेमाफगत प्राप्त झािी आहे . उर्गरीत ५० टक्के खचग महापालिका र्हन करणार आहे . नागपूर महानगरपालिकेच्या सर्ग
इमारतीमध्ये, पथलदव्याांर्र, पाणीपुरर्ठा केंद्रार्र, लसर्ेज रीटमेंट प्िाांटसर्र होणाऱया ऊजेचा र्ापर पारां पलरक उजेर्रून अपारां पलरक उजेर्र
होण्याचे दष्ृ टीने एकूण २७ मेगार् ॅट क्षमतेचे सौर सांयांत्र या लर्लर्ध लठकाणाांर्र बसलर्ण्याकलरता सल्िागाराची नेमणूक करण्यात आिी
असल्याची मालहती यार्ेळी त्याांनी लदिी.
प्रगतीपथार्र असिे ल्या या सर्ग प्रकल्पाां ना केंद्रीय मांत्री लनतीन गडकरी िर्करच भेट दे तीि आलण बाांधकामाचा आढार्ा
घे तीि, अशी मालहती महापौर श्रीमती लजचकार याांनी यार्ेळी लदिी. नागपुरातीि प्रकल्पाांसांदभात मुांबई येथे मुख्यमांत्री िर्करच बैठक
घे णार असून त्या बैठकीसाठी आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही महापौराांनी यार्ेळी अलधकाऱयाांना लदल्या.
बैठकीिा अधीक्षक अलभयांता मनोज तािे र्ार, अधीक्षक अलभयांता लदिीप जामगडे , कायगकारी अलभयांता (प्रकल्प) नरे श बोरकर,
कायगकारी अलभयांता (पेंच प्रकल्प) अलनरुद्ध चौगांजकर, कायगकारी अलभयांता (लर्द्युत) सांजय जयथर्ाि, थथार्र अलधकारी आर.एस.
भुते, उद्यान अधीक्षक सुधीर माटे आदी यार्ेळी उपस्थथत होते.
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नागपुरात आजपासून स्मार्ण प्रसर्ी प्रशखर संमेलन

१०० शहरांतील महापौर, आयुक्त आप्रण दे श-प्रवदे शातील पाहु णयांचा सहभाग
नागपूर महानगरपालिकेच्या र्तीने ‘थमाटग आलण सथटे नेबि लसटी’ प्रकल्पाचा उद्दे श िोकाांपयंत पोहचलर्ण्यासाठी तसेच
राष्रीय पलरषद आलण प्रदशगनीच्या माध्यमातून त्याचा प्रसार करण्यासाठी नोएडा येथीि ‘इिेटस’ टे क्नोमीलडया प्रा.लि. (Elets Technomedia Pvt. Ltd. Noida) याांच्या सहकायाने ७ आलण ८ एलप्रि रोजी हॉटे ि लि-मेलरलडयन येथे होत असिेल्या ‘इिेट थमाटग लसटी
लशखर सांमेिना’ची तयारी पूणग झािी आहे . थमाटग लसटी प्रकल्पात लनर्ड झािे ल्या दे शातीि १०० शहराांतीि महापौर, आयुक्त, केंद्र
शासनाचे प्रलतलनधी, लर्दे शातीि प्रलतलनधी आदींचा सहभाग या सांमेिनात राहणार आहे . यापैकी बहु ताांश प्रलतलनधींचे आगमन नागपुरात
झािेिे आहे .
लशखर सांमेिनाचे उदघाटन सकाळी ९ र्ाजता होईि. यार्ेळी गृह (नागरी) आलण नागरी लर्कास राज्यमांत्री डॉ. रणलजत
पाटीि, महापौर नांदा लजचकार याांची प्रमुख उपस्थथती राहीि. उपमहापौर दीपराज पाडीकर, थथायी सलमतीचे अध्यक्ष सांदीप जाधर् ,
सत्तापक्ष नेते सांदीप जोशी, लर्रोधी पक्ष नेते सांजय महाकाळकर यार्ेळी प्रामुख्याने उपस्थथत राहतीि. सांमेिनाचा समारोप ८ एलप्रि रोजी
दुपारी १ र्ाजता होईि. राज्याचे मुख्यमांत्री दे र्ेंद्र फडणर्ीस, केंद्रीय मांत्री लनतीन गडकरी याांची प्रमुख उपस्थथती राहीि.
या दोन लदर्सीय लशखर सांमेिनात नागपूर शहरात थमाटग लसटी प्रकल्पाांतगगत राबलर्ण्यात येत असिेल्या उपक्रमाांचा
आराखडा माांडण्यात येईि. थमाटग लसटी प्रकल्पाांतगगत लर्लर्ध शहरात सुरू असिे ल्या उपक्रमाांच्या मालहतीचे दे र्ाण-घे र्ाण या पलरषदे च्या
माध्यमातून होणार आहे . ‘थमाटग आयलडया’ माांडण्याच्या आलण त्या अांमिात आणण्यासाठी गुांतर्णुकीच्या दष्ृ टीने नागपूर कसे चाांगिे
शहर आहे , यादष्ृ टीने लशखर सांमेिनात माांडणी करण्यात येणार आहे .
यासांदभात बोिताना महापौर नांदाताई लजचकार म्हणाल्या, नागपुरात होत असिेिे थमाटग ॲण्ड सथटे नेबि लसटी लशखर
सांमेिन हे थमाटग लसटी उपक्रमात मैिाचा दगड ठरणार आहे . या पलरषदे चा फायदा दे शभरातीि थमाटग लसटी प्रकल्पासाठी लनर्ड झािे ल्या
शहराांना होणार आहे . नागपूर शहर थमाटग शहर बनलर्ण्यात हे सांमेिन महत्त्र्ाची भूलमका लनभार्णार आहे . नागपूर हे एकास्त्मक थमाटग
लसटी प्रकल्प राबलर्णारे पलहिे शहर ठरिे असून इतर शहराांसाठी ते मॉडे ि आहे . नागपुरातीि पाणी पुरर्ठा यांत्रणा उत्तम असून २४ बाय ७
कडे र्ाटचाि करीत असल्याचे ही त्याांनी साांलगतिे .
ही लशखर पलरषद थमाटग शासन, थमाटग र्ाहतूक, थमाटग पायाभूत सुलर्धा आलण थमाटग पयार्रण या थीमर्र आधारीत
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आहे . सदर लनरलनराळ्या लर्षयार्र मागगदशगन करण्यासाठी खासगी आलण सरकार क्षेत्रातीि दे शभरातीि लर्चारर्ांत, धोरण तयार करणारे ,
उद्योगतज्ञ आलण थमाटग लसटी प्रकल्पाशी सांबांलधत अन्य भागधारक सहभागी होणार आहे त. दे शभारतीि थमाटग नागरी पायाभूत सुलर्धा
लर्कासाच्या दष्ृ टीने अनुभर् आलण कल्पनाां ची दे र्ाण-घे र्ाण करण्यासाठी या लशखर सांमेिनाच्या लनलमत्ताने चाांगिे व्यासपीठ उपिब्ध
होणार आहे .
लर्लर्ध सत्राांच्या माध्यमातून ही लर्चाराांची दे र्ाण-घे र्ाण होणार आहे . ‘लडजीटि युगातीि भारतातीि थमाटग शहरे ’, ‘थमाटग
शहर लनर्ममतीत आयओटी आलण आयसीटीची भूलमका’, ‘थर्च्छ भारत-प्रत्यक्षात आकार घे त असिेिे एक लमशन’, ‘आांतरराष्रीय थमाटग
लसटीचा अनुभर्’, ‘थर्थत घरे ’ यालशर्ाय अन्य लर्षयाांर्र चचा होईि. याव्यलतलरक्त थमाटग शहर लर्कलसत करण्यासांदभातीि मुद्दद्याांर्र
लर्चारमांथन होईि.
राज्यातीि लर्लर्ध सांथथा आलण खासगी कांपन्याचे थटॉल्सही लशखर सांमेिनादरम्यान आयोलजत प्रदशगनीत राहतीि.
सांमेिनाचा समारोप ८ एलप्रि रोजी दुपारी १ र्ाजता होईि.
‘स्मार्ण प्रसर्ी’वर आधारीत आंतरराष्ट्रीय प्रचत्रपर्ाचा िीप्रमयर
ऑथकर अर्ॉडग लर्जेते आांतरराष्रीय ख्यातीप्राप्त लदग्दशगक र्ुडी ऍिन याांनी खास जगभरातीि थमाटग लसटी साठी तयार
केिेल्या ‘बार्मसिोना-द रोज ऑफ फायर’ या लचत्रपटाचा लतसरा आांतरराष्रीय प्रीलमयर या लशखर सांमेिनाच्या लनलमत्ताने नागपुरातीि
पीव्हीआर या मल्टीप्िेक्समध्ये ७ एलप्रि रोजी सायांकाळी ६ र्ाजता दाखलर्ण्यात येईि. हा प्रीलमयर सांमेिनाचे खास आकषगण असून
यापूर्ी बार्मसिोना आलण प ॅरीस या दोन शहरात या लचत्रपटाचा प्रीलमयर शो आयोलजत करण्यात आिा होता. या लचत्रपटाच्या लनलमत्ताने
‘थमाटग लसटी’बाबत चाांगिा अनुभर् सहभागार्थ्यांना आलण नागलरकाां ना लमळणार आहे .
नागपुरातीि प्रकल्पाांना भेट दे ण्याची सोय
‘थमाटग लसटी’ प्रकल्पाांतगगत नागपूर महानगरपालिकेने मागीि दीड र्षांत अनेक नार्ीन्यपूणग प्रकल्प साकारिे आहे . या
प्रकल्पाांना भेट दे ण्याची सोय सुद्धा सांमेिनाच्या लनलमत्ताने करण्यात आिी असल्याची मालहतीही महापौर नांदाताई लजचकार आलण
आयुक्त श्रार्ण हडीकर याांनी पत्रपलरषदे त लदिी.

4

E-NewsLetter

एप्रिल २०१७

नागपूर दे शातील 'स्मार्ण प्रसर्ी'
र्ी' साठी मॉडे ल ठरणार – महापौर

'स्मार्ण ऍन्ड सस्र्े नेबल प्रसर्ी' प्रशखर पप्ररषदे चे थार्ात उद्घार्न
थमाटग लसटीच्या लतस-या टप्प्यात लनर्ड झाल्यानांतर अर्घ्या काही मलहन्यातच नागपूर शहरात अनेक महत्त्र्काांक्षी उपक्रम
राबलर्ण्यात आिेत. थमाटग थरीट, एसटीपी हे पथदशी प्रकल्प इतर शहराांसाठी जसे मागगदशगक ठरत आहे त. तसेच भलर्ष्यात नागपूर शहर हे
दे शातीि अन्य थमाटग लसटी प्रकल्पात लनर्ड झािेल्या शहरासाांठी 'थमाटग मॉडे ि ' ठरे ि असा आशार्ाद महापौर नांदा लजचकार याांनी व्यक्त
केिा.
नागपूर महानगरपालिकेच्या र्तीने इलिट्स टे क्नो लमलडया प्रा.लि च्या सहकायाने हाटे ि लि मेलरलडयन येथे आयोलजत दोन
लदर्सीय थमाटग ऍन्ड सथटे नेबि लसटी लशखर पलरषदे च्या उद्दघाटन प्रसांगी त्या बोित होत्या. मांचार्र राज्याच्या मालहती र् तांत्रञान लर्भागाचे
प्रधान सलचर् व्ही.के. गौतम, सत्तापक्ष नेते सांदीप जोशी, मनपा आयुक्त श्रार्ण हडीकर, बार्मसिोनाचे माजी उपमहापौर ऍन्थोनी लर्र्स
थामस, लर्श्र्राज इन्राथरक्चरचे अध्यक्ष अरुण िाखानी, लसथकोचे व्यर्थथापकीय सांचािक अलनि नायर, लफिीप्स िायपटगचे
मुख्यकायगकारी अलधकारी हषग लचतळे , बॅंक आफ महाराष्रचे र्लरष्ठ महाव्यर्थथापक एन.व्ही पुजारी, एनसीसीचे सांचािक रघु अल्िोरी,
इलिट्सचे मुख्य कायगकारी अलधकारी डा रलर् गुप्ता उपस्थथत होते.
महापौर नांदा लजचकार पुढे म्हणाल्या, “थमाटग लसटी प्रकल्पात लनर्ड झाल्यानांतर थमाटग र्ाहतूक, थमाटग पयार्रण, थमाटग
पायाभूत सुलर्धा आलण थमाटग प्रशासनाच्या लदशेने कायग सुरु झािे आहे . इतर शहराांच्या तुिनेत नागपूरने र्ेगाने कायग सुरु केिे आहे .
नागपुरात होऊ घातिे िे थमाटग ऍन्ड थटे नेबि लसटी लशखर सांमेिन हे थमाटग लसटी उपक्रमात मैिाचा दगड ठरणार आहे . या सांमेिनाचा
िाभ दे शभरातीि थमाटग लसटी प्रकल्पासाठी लनर्ड झािे ल्या शहराांना होणार असून नागपूर शहर “थमाटग “करण्याच्या दष्ृ टीने या सांमेिनाची
भूलमका महत्त्र्ाची ठरणार आहे , असेही त्या पुढे म्हणाल्या. सांमेिनाचे उद्दघाटन झाल्याचे जाहीर करुन त्याांनी सांमेिनात दे शलर्दे शातून
सहभागी झािेल्या प्रलतलनधींचे महापौर या नात्याने शास्ब्दक थर्ागत केिे .
या प्रसांगी बोिताना बार्मसिोनाचे माजी उपमहापौर ऍन्थोनी लर्र्स थामस म्हणािे , र्ायफाय, लससीटीव्ही कॅ मेरा, सेन्सार
िाईट्स, रथते म्हणजेच थमाटग लसटी नसून शहरातीि प्रत्येक घटकाचा लर्कास व्हार्ा, तसेच लर्लर्ध नागरी सुलर्धाांचा िाभ शेर्टच्या
घटकापयंत पोहोचलर्णे म्हणजेच थमाटग लसटी साकारणे होईि, हे सोदाहरण थपष्ट केिे .
लर्श्र्राज इन्राथरक्चरचे अध्यक्ष अरुण िखानी म्हणािे , केंद्रीय मांत्री लनतीन गडकरी आलण मुख्यमांत्री दे र्ेंद्र फडणर्ीस
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याांच्या दूरदष्ृ टीतून अनेक महत्त्र्ाचे प्रकल्प नागपुरात आकारास येत आहे . पीपीपी मध्ये आता चौथा 'पी' जोडायचा आहे आलण तो म्हणजे
पस्ब्िकचा 'पी' आलण या 'चार पी' माडे िचे आपण भागीदार असल्याचा आपल्यािा अलभमान आहे .
लसथकोचे व्यर्थथापलकय सांचािक अलनि नायर, लफिीप्स िाईपटगचे सीईओ हषग लचतळे , बॅक
ॅं आफ महाराष्राचे र्लरष्ठ महाव्यर्थथापक
एन.व्ही. पुजारी, एनसीसीचे सांचािक रघु अल्िोरी याांनीही यार्ेळी मागगदशगन केिे .
राज्याचे मालहती र् तांत्रञान लर्भागाचे प्रधान सलचर् व्ही.के.गौतम याांनी थमाटग लसटीमधीि लडजीटिएझेशनर्र प्रकाश
टाकिा, तांत्रञानाचा र्ापर थमाटग लसटी प्रकल्पात कशाप्रकारे केिा जातोय आलण नागपूरात ते कशाप्रकारे अमिात आणिे जातेय ,
याबाबत मालहती लदिी.
प्रथतालर्क भाषणातून मनपा आयुक्त श्रार्ण हडीकर याांनी ही सांधी असल्याचे साांलगतिे . थमाटग ऍन्ड सथटे नेबि लसटी
लशखर पलरषद म्हणजे लर्चाराांचे आदानप्रदान आलण कल्पनाांची दे र्ाण-घे र्ाण करण्याच्या दष्ृ टीने उत्तम व्यासपीठ असल्याचे साांलगतिे. यात
सहभाग घ्या, अनुभर्ाां चे आदानप्रदान करा आलण आपिे शहर थमाटग बनलर्ण्यात महत्त्र्ाची भूलमका लनभर्ा, असे साांलगतिे.
तत्पूर्ी महापौर नांदाताई लजचकार आलण अन्य मान्यर्राांच्या हथते दीप्रज्र्िन करुन सांमेिनाचे उद्दघाटन करण्यात आिे .
इिीट्स ने प्रकालशत केिेल्या नागपूर र्र आधारीत इ-गव्हनगस पुथतकाचे लर्मोचन यार्ेळी मान्यर्राांच्या हथते करण्यात आिे . मनपा
आयुक्ताांच्या हथते सर्ग प्रमुख पाहु ण्याांना थमृतीलचन्ह प्रदान करण्यात आिे . इिीट्सचे सीईओ डा. रर्ी गुप्ता याांनी मनपा आयुक्त श्रार्ण
हडीकर याांना थमृचीलचन्ह दे ऊन त्याांचा सन्मान केिा. आभार डा. रर्ी नायर याांनी मानिे.
िदशण नीचे उद्घार्न
लशखर सांमेिनाच्या औपाचलरक उद्दघाटनानांतर महापौर नांदाताई लजचकार याांनी फीत कापून प्रदशगनीच उद्दघाटन केिे .
नागपूर थमाटग लसटी प्रकल्पात भागीदार असिे ल्या लर्लर्ध सांथथा, बॅंका आलण कांपन्याांचे थटाि या प्रदशगनीत आहे त. मनपाच्यार्तीने आपिे
सरकार, ग्रीन बस, नागनदी लर्कास, आरें ज लसटी थरीट चे थटाि असून नागपूर मेरोची मालहती दे णारे ही थटाि आहे त.
प्रवप्रवध प्रवषयांवर चचासत्र
लशखर सांमेिनात चार सभागृहात चार लर्लर्ध लर्षयाांर्र चचासत्र आयोलजत करण्यात आिी. इांटरन ॅशनि
एक्सलपलरयांस आन थमाटग लसटीज, थमाटग आलण सथटे नेबि मोलबलिटी, थर्च्छ इांलडया फार ए थमाटग र इांलडया, इफेस्क्टव्ह र्ेथट म ॅनेजमेंट
फार थमाटग लसटीज, आयटी ऍन्ड इ गव्हग रनांस फार थमाटग लसटी इको लसथटीम, थमाटग इन्राथरक्चर ऍन्ड थमाटग हाऊपसग फार थमाटग लसटीज,
र्ाटर म ॅनेजमेंट फार थमाटग र अबगन िोकि बाडीज हे लशखर सांमेिनातीि चचासत्राचे लर्षय होते . प्रत्येक लर्षयार्र तज्ञाांनी त्याांचे
लर्चार माांडिे.
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योजनांची माप्रहती शेतकऱयांपयं त पोहोचणे गरजेचे - महापौर

डॉ. पं जाबराव दे शमुख यांना आदरांजली
पूर्ी शेती हा प्रलतष्ठे चा व्यर्साय होता. परां तु आता शेती करताना येणाऱया अडचणी पाहता शेती करणे कष्टप्रद होत
आहे . शासनाने शेतकऱयाांसाठी लर्लर्ध योजना आखल्या आहे त. परां तु त्याांची मालहती शेतकऱयाांपयंत पोहचत नसल्याने या योजनाांचा
िाभ शेतकऱयाांना व्हार्ा यासाठी शेतकऱयाांकलरता असिे ल्या लर्लर्ध योजनाांची मालहती त्याांच्यापयंत पोहोचणे गरजेचे आहे , असे
प्रलतपादन महापौर नांदा लजचकार याांनी केिे .
थोर कृ षीतज्ञ, लशक्षण महषी आलण भारताचे पलहिे कृ लषमांत्री डॉ. पांजाबरार् उपाख्य भाऊसाहे ब दे शमुख याांच्या ५२ व्या
पुण्यलतथीलनलमत्त सकाळी महाराजबाग चौक जर्ळीि कृ षी लर्द्यापीठ स्थथत डॉ. पांजाबरार् दे शमुख याांच्या प्रलतमेिा महापौर श्रीमती नांदा
लजचकार र् उपमहापौर दीपराज पाडीकर याां नी पुष्पहार अपगण करून आदराांजिी र्ालहिी. याप्रसांगी मागगदशगन करताना त्या बोित
होत्या. यार्ेळी आमदार पलरणय फु के, प्राचायग बबनरार् तायर्ाडे , कृ षी लर्द्यापीठाचे डॉ. सांजय धोटे , रमेश बोरकुटे , प्रा. टे काडे , डॉ.
किांत्री, ॲग्रोर्ेटचे लदिीप मोहीतकर, प्रणय पराते, उद्यान अधीक्षक सुधीर माटे आदी प्रामुख्याने उपस्थथत होते.
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प्रदक्षाभूमी ते ड्रॅगन पॅलस
े बससेवा नागप्ररकांची मागणी रास्तच- महापौर

महापौर नंदा प्रजचकार यांच्या हस्ते बसचे लोकापण ण
लदक्षाभूमी ते ड्रेगन प ॅिे स बससेर्ा सुरु करण्याची भाजपच्या अनुसलू चत मोच्याची र् अनेक सांघटनाांनी मागणी केिी
होती, नागलरकाांची ही मागणी राथतच होती त्यामुळे तातडीने यार्र लनणगय घे ऊन डॉ. बाबासाहे ब आांबेडकर याांच्या १२६ व्या जयांतीचे
औलचत्य साधून नागलरकाांच्या सुलर्धेसाठी या बससेर्ेचे िोकापगण केिे असे लर्धान महापौर नांदा लजचकार याांनी केिे . बुधर्ार ता. १२
रोजी सकाळी ११ र्ाजता दीक्षाभूमीच्या मुख्य प्रर्ेशद्वारा समोर महापौराांच्या हथते दीक्षाभूमी ते ड्रॅगन प ॅिेस बससेर्ेचे िोकापगण पार
पडिे.
याप्रसांगी उपमहापौर लदपराज पाडीकर, थथायी सलमतीचे अध्यक्ष सांदीप जाधर्, आमदार डॉ. लमपिद माने, थथापत्य
सलमतीचे सभापती सांजय बांगािे , धरमपेठ झोनच्या सभापती रुपा रॉय, नगरसेर्क सुनीि लहरणर्ार, ॲड. धममपाि मेश्राम, िखन
येरार्ार, प्रमोद तभाणी, पलरर्हन व्यर्थथापक लशर्ाजी जगताप, सहायक आयुक्त महे श मोरोणे , पलरर्हन प्रशासकीय अलधकारी अरुण
लपपूरडे , दीक्षाभूमी थमारक सलमतीचे व्यर्थथापक र् लर्श्र्थत डॉ. सुधीर फु िझिे, डॉ. आांबेडकर महालर्द्याियाचे प्राचायग डॉ.
पी.सी.पर्ार, आलशष फु िझिे, लजतू बनसोड, लर्क्राांत गजलभये, शामरार् हाडके, राहू ि काांबळे , सांजय पाटीि, सतीश लशरसर्ान र्
इतर मान्यर्र उपस्थथत होते. या प्रसांगी बोिताना महापौर म्हणाल्या, दहा पांधरा लदर्साां पर्
ू ीच मिा अनेक सांघटनेकडू न लनर्ेदन लमळािे ,
दीक्षाभूमीिा भेट दे णारे पयगटक, उपासक, महालर्द्याियीन लर्द्याथी आदींसाठी ही मागणी अलतशय राथत होती पलरणामी या मागार्र
चािणाऱया दोन बस सेर्ेचे िोकापगण करताना मिा अलतशय आांदन होत आहे . आमचे शासन नेहमीच िोकाांच्या सेर्ेसाठी तत्पर आहे .
माननीय केंलद्रय मांत्री लनतीन गडकरी र् मुख्यमांत्री दे र्ेंद्र फडणर्ीस याांचे लिदच आहे , सत्ता ही िोकाांच्या सेर्ेसाठीच राबर्ायची,
त्याांच्याच मागगदशगनाखािी आम्हािा सर्ग थतरातीि िोकाां ना जाथतीत जाथत कशी सेर्ा पुरलर्ता येईि याचा आम्ही प्रयत्न करणार
आहे . या पुढे ही जनतेच्या सुलर्धेसाठीच आमचे सरकार काम करणार असल्याचे महापौर याांनी साांलगतिे .
प्रारां भी महापौर, उपमहापौर र् इतर मान्यर्राांच्या हथते दोन्ही बसेसची लफत कापून नारळ फोडण्यात आिा. मेणबत्ती
पेटर्ून फू िे र्ाहण्यात आिी. याप्रसांगी दीक्षाभूमीचे व्यर्थथापक र् लर्श्र्र्थताां नी महापौराां चे लर्शेष आभार मानिे . सुत्र सांचािन जन
सांपकग अलधकारी अशोक कोल्हटर याांनी केिे .

8

E-NewsLetter

एप्रिल २०१७

बसेस चे वेळापत्रक
सकाळी ७.२० पासून रात्री ९.३० पयंत येणे-जाणे धरुन एकूण २२ फेऱया एका बसची असेि तर दुसरी बस सकाळी ९.४५ ते रात्री ८.४५
दरम्यान एकूण ६ फेऱया मारणार. दीक्षाभूमी ते मोरभर्न लतकीटाचे दर ८ रुपये असून दीक्षाभूमी ते ड्रॅगन प ॅिेस पयंतचा लतकीट दर ३०
रुपये आहे . एका बसची आसन क्षमता ३५ असून उभ्यानेही काही प्रर्ासी प्रर्ास करु शकतात. लर्शेष म्हणजे या दोन्ही बसच्या र्ाहक
या मलहिा असून रां जना सुखदे र् र् सरोज पखािे र्ाहकाांची जर्ाबदारी साांभाळणार आहे त.
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उन्हापासून बचावासाठी मनपाचे सवण बगीचे खुले

मनपाची झोनप्रनहाय उद्याने
एलप्रि मलहना चाांगिाच तापिा आहे . नागपूरचे तापमान आता ४४ लडग्रीच्या पलिकडे पोहोचिे आहे . र्ाढणाऱया
तापमानाचा नागलरकाां ना कोणताही त्रास होऊ नये. लर्द्याथी, ज्येष्ठ नागलरक,मजूर, कामगार आदींना भर दुपारी हक्काचे लर्साव्याचे
लठकाण उपिब्ध व्हार्े याकलरता नागपूर महानगरपालिकेची त्याच्या अखत्यारीत असणारी सर्ग ९२ उद्याने १ एलप्रि ते ३१ जून पयंत
सकाळी १० र्ाजता पासून लदर्सादे लखि खुिी असणार आहे . एर्ढे च नव्हे तर शहरात नासुप्रच्या अधीन असणारी उद्यानेदेलखि
नागलरकाांसाठी खुिी असणार आहे . नागलरकाांच्या सोयीसाठी खास मनपाच्या उद्यानाची यादी आम्ही येथे दे त आहोत...
मनपाची झोनलनहाय उद्याने
लक्ष्मीनगर झोन क्र. १
बजाज नगर उद्यान/एि.आय.सी. कॉिनी सुरेंद्र नगर उद्यान/ नरगुांदकर उद्यान/ साहस कॉिनी उद्यान/ िक्ष्मीनगर बुटी िेआऊट उद्यान/
तात्या टोपे नगर उद्यान/ शाथत्री िेआऊट उद्यान/ रे णक
ु ामाता उद्यान/ गोपर्दनगर उद्यान/ नरकेसरी जयप्रकाशनगर उद्यान/ मॉडग न
सोसायटी उद्यान/ प्रशाांतनगर उद्यान/ जुने थनेहनगर उद्यान/ हे डगेर्ार िायिेरी उद्यान/पी.एम.जी.सोसायटी उद्याने, नरें द्रनगर,
र्ासूदेर्नगर.
-------------------------धरमपे ठ झोन क्र. २
अांबाझरी उद्यान/ लसव्हीि ऑलफस उद्यान/ ञानयोगी डॉ. श्रीकाांत लजचकार रालफक पाकग / शांकरनगर लत्रकोणी पाकग/लशर्ाजीनगर
उद्यान/ शांकरनगर उद्यान/ काचीपुरा उद्यान/ अभ्यांकरनगर उद्यान/ रलर्नगर उद्यान
-------------------------------------------हनुमाननगर झोन क्र. ३
महात्मा गाांधी उद्यान, हनुमाननगर/ रमाबाई आांबेडकर उद्यान, चां दननगर/ रे शीमबाग उद्यान/ मट्टीपुरा लसरसपेठ उद्यान/ पूर्ग बािाजीनगर
उद्यान/ उल्हासनगर उद्यान/ लत्रशरण बौद्धलर्हार उद्यान/ राममांलदर चां दननगर उद्यान.
------------------------------------------------------
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धं तोली झोन क्र.४
बािभर्न उद्यान गाांधीसागर तिार् सुभाष रोड/ भाऊजी पागे उद्यान/ भापकर पाकग कॉटन माकेट/ मोक्षधाम दहनघाट उद्यान/ मेजर
आनांद खरे उद्यान(िेन्ड्रा)/ छोटी धांतोिी उद्यान/ दगडी पाकग रामदासपेठ/ मेजर सुरेंद्र दे र् पाकग (धांतोिी)/का ॅंग्रेसनगर उद्यान/ कर्े नगर
उद्यान र्धा रोड/ कॉथमोपॉिीटन सोसायटी, उज्ज्र्िनगर उद्यान/ महात्मा फु िे उद्यान सुयोगनगर
..................................................................
नेहरुनगर झोन क्र. ५
लत्रशताब्दी उद्यान जुना नांदनर्न/ नेहरुनगर उद्यान झोन ऑलफस जर्ळ/ महात्मा फु िे ओम नगर उद्यान/ ओमनगर युर्ा पाकग उद्यान/
आझाद पाकग उद्यान/ आदशग प्रगती कॉिनी उद्यान/ िक्ष्मीनारायण मांलदर उद्यान
.....................................................................
गांधीबाग झोन क्र. ६
गाांधीबाग उद्यान/ अमर शहीद सुनीि ञानेश्र्र थमृती उद्यान महाि/ नर्ाबपुरा उद्यान/ गांगाबाई दहन घाट उद्यान जुनी मांगळर्ारी रोड/
लचटणर्ीसपुरा उद्यान/ तुळशीबाग उद्यान
..........................................................................
सतरं जीपुरा झोन क्र. ७
शाांतीनगर हाऊपसग बोडग कॉिनी उद्यान/ शाां तीनगर उद्यान (जुना)/ एि.आय.जी. उद्यान/नाईक तिार् उद्यान ताां डापेठ/ डॉ.बाबासाहे ब
आांबेडकर उद्यान, बारसेनगर/ िािबहादूर शाथत्री उद्यान, पाचपार्िी रे ल्र्े गेट/ िािगांज झाडे चौक उद्यान/नामदे र्नगर उद्यान.
.............................................................
लकडगंज झोन.क्र.८
भारतमाता र् डॉ. बाबासाहे ब आांबेडकर उद्यान, गरोबा मैदान/ र्ैष्णर्दे र्ी उद्यान, गरोबा मैदान इथट र्धगमाननगर रोड/ बरसटे उद्यान,
िकडगांज/ राम मनोहर िोलहया उद्यान, टे लिफोन एक्सचें ज चौक/ मोचीपुरा बगडगांज उद्यान/ लहर्रीनगर पार्र हाऊस उद्यान/ माहे श्र्री
भर्न उद्यान,लहर्रीनगर/
....................................................
आशीनगर झोन.क्र ९
कलपिनगर उद्यान, नारी परग रोड/ रमाईनगर उद्यान, नारी परग रोड/ शेंडे नगर उद्यान/ लसद्धाथगनगर उद्यान, टे कानाका/ न्यू ठर्रे कॉिोनी
उद्यान/ तथागत लर्हार र्ैशािीनगर उद्यान/ लर्दभग हाऊपसग बोडग कॉिनी बािाभाऊपेठ उद्यान/ गुरुनानकपुरा उद्यान/ सम्राट अशोक
लर्हार उद्यान/ िष्करी बाग उद्यान
............................................................
मं गळवारी झोन क्र. १०
ग्रीन पाकग, राज नगर, काटोि रोड/ गांगा कार्ेरी, राज नगर उद्यान/ ॲड. सखाराम पांत मेश्राम उद्यान(मांगळर्ारी उद्यान)/राजभर्न
ू गर र् गायत्रीनगर उद्यान/ दयािु सोसायटी उद्यान/
उद्यान/ कथतुरबा िायिेरी उद्यान(सदर)/ के.टी.नगर नक्षत्र नगर उद्यान/ बांधन
उत्कषगनगर उद्यान/ सुगत कॉिनी उद्यान.
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नदी स्वच्छता अप्रभयानातील लोकसहभागासाठी
२१ एप्रिलला प्रवप्रवध क्षे त्रातील िप्रतप्रनधींची बै ठक
शहर सौंदयीकरण आलण पयार्रण सांरक्षणाच्या दष्ृ टीकोनातून नागपूर महानगरपालिकेने सुरू केिेल्या नदी थर्च्छता
अलभयानात िोकसहभाग लमळलर्ण्यासाठी लर्लर्ध क्षेत्रातीि प्रलतलनधींची बैठक शुक्रर्ार २१ एलप्रि रोजी दुपारी ३ र्ाजता नागपूर
महानगरपालिकेच्या राजे रघोजीरार् भोसिे नगर भर्नात आयेलजत करण्यात आिी आहे . नागपूर महानगरपालिकेच्या र्तीने १७
एलप्रिपासून नागनदी, पोहरा नदी आलण लपर्ळी नदी थर्च्छता अलभयानाची सुरुर्ात पािकमांत्री चां द्रशेखर बार्नकुळे याांच्या हथते झािी.
या अलभयानात मोठ्या प्रमाणात िोकाां नी सहभाग घ्यार्ा आलण या िोकसहभागासाठी समाजातीि लर्लर्ध क्षेत्रातीि घटकाांचे सहकायग
लमळार्े यासाठी सदर बैठकीचे आयोजन करण्यात आिे आहे . थर्यांसेर्ी सांथथा आलण पयार्रणर्ादी सांथथाांच्या साहाय्याने िोकजागृती
करण्याचे आलण कापोरे ट कांपन्याांच्या माध्यमातून यांत्रसामुग्रीची उपिब्ध करण्याचे आर्ाहन सदर बैठकीत करण्यात येणार आहे . यार्ेळी
नदी थर्च्छता सांदभातीि सादरीकरणही महानगरपालिकेच्या र्तीने करण्यात येणार आहे .
सदर बैठक महापौर नांदा लजचकार याांनी आमांलत्रत केिी असून र्तगमानपत्राांचे सांपादक, पत्रकार, थर्यांसेर्ी सांथथा,
गैरसरकारी सांघटन, शासकीय कायाियातीि प्रलतलनधी, कापोरे ट क्षेत्रातीि प्रलतलनधींनी बैठकीत सहभागी होण्याचे आर्ाहन महापौर
नांदा लजचकार केिे आहे .
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मनपा संघाचा प्ररझर्वहण बँक संघावर दणदणीत प्रवजय

गझदर लीग आंतरसंस्था प्रक्रकेर् स्पधा
लर्दभग लक्रकेट असोलशएशनतफे आयोलजत ‘गझदर िीग’ आांतरसांथथा लक्रकेट थपधेत मनपा लर्रुद्ध लरझव्हग बॅंक ऑफ
इांलडयाचा सामना डॉ. बाबासाहे ब आांबेडकर मैदान, दीक्ष् भूमी येथे पार पडिा. मनपा सांघाने या सामन्यात दणदणीत लर्जय सांपादन केिा.
नागपूर महानगरपालिका सांघाने प्रथम फिांदाजी करुन २० षटकात ५ गडी बाद १६७ धार्ा केल्या. पाांडुरांग पशदे याां नी
उत्कृ ष्ट अष्टपैिू खेळ करीत ४२ धार्ा काढल्या. गोिांदाजी करताना लर्रुद्ध सांघाचे २ गडी बाद केिे. अलनि ताांबे याांनी आक्रमक
फटकेबाजी करीत ६२ धार्ा काढल्या. प्रत्युत्तरात लरझव्हग बॅंक ऑफ इांलडयाचा डार् १६.३ षटकात ८९ धार्ात सांपष्ु टात आिा. कणगधार
लजतेंद्र गायकर्ाड याांच्या नेतत्ृ र्ात हा सामना ७८ धार्ाांनी पजकून मनपा नागपूरने सिग दुसरा लर्जय प्राप्त केिा. सांलक्षप्त धार्फिक
(फिांदाजी) : अलनि ताांबे (६२ धार्ा), पाांडुरांग पशदे (४२ धार्ा), लजतेंद्र गायकर्ाड (१३ धार्ा), प्राांजु नायर (१० धार्ा).
लरझव्हग बॅंक ऑफ इांलडया (गोिांदाजी) : अथर्ग गुांजि (४ ओर्र १ व्हाईड ३३ धार्ा), अलभनर् शेखर (४ ओर्र १ व्हाईड
२८ धार्ा), लनलखि धार्डे (४ ओर्र १ व्हाईड ३० धार्ा), नीरज गार्ांडे (४ ओर्र १ व्हाईड ३३ धार्ा). लरझव्हग बॅंक ऑफ इांलडया
(फिांदाजी) : श्रेयस बागडे (२६ धार्ा), कल्पेश (१४ धार्ा), रोलहत (११ धार्ा), प्रमोद िुिे (११ धार्ा). महानगरपालिका नागपूर
(गोिांदाजी) : पुरुषोत्तम जनर्रे (३.३ ओर्र ३ व्हाईड १६ धार्ा), पाां डुरांग पशदे (४ ओर्र २ व्हाईड २७ धार्ा), लर्रें द्र नाहारकर (४ ओर्र २
व्हाईड २७ धार्ा), लनतीन झाडे (३ ओर्र १ व्हाईड २५ धार्ा).
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शहराचा चेहरामोहरा बदलणयासाठी आपण सवण ियत्न करणार – अश्ववन मुद्गल

मनपाचे नवे आयुक्त अश्ववन मुद्गल यांची ग्वाही
नागपुरात सुरू असणारे प्रकल्प प्राधान्याने पूणग करण्याची गरज आहे . यातही नागरी प्रकल्प अग्रक्रमाने पूणग करण्यार्र आपिा भर
राहीि. ‘थमाटग लसटी’ योजनेत समार्ेश झाल्याने आपल्या कायगकाळात शहराचा चे हरामोहरा बदिण्यासाठी आपण सर्ग प्रयत्न करणार.
नागलरकाां ना लर्श्र्ासात घे ऊन राजकीय प्रलतलनधींच्या सहकायातून प्रकल्प र्ेगाने पूणग होतीि, अशी ग्र्ाही नर्े आयुक्त अस्श्र्न मुद्गि
याांनी लदिी.
बुधर्ारी सकाळी १०.३० र्ाजता त्याांनी नागपूर महानगरपालिकेचे आय़ुक्त म्हणून मार्ळते आयुक्त श्रार्ण हडीकर याांच्याकडू न पदभार
थर्ीकारिा.

२००७ च्या तुकडीचे आयएएस अलधकारी असिेिे मुद्गि हे परीलर्क्षाधीन कािार्धीत नालशक येथे होते . त्यानांतर साांगिी येथे लजल्हा
पलरषदे चे सीईओ, यर्तमाळचे लजल्हालधकारी आलण गेल्या अडीच र्षांपासून सातारा येथे लजल्हालधकारी होते. आतापयंत महसूिमध्ये
काम केल्याचा अनुभर् पालठशी होता. थथालनक थर्राज्य सांथथेतीि मनपात त्याांना पलहिीच लनयुक्ती आहे . त्यामुळे नर्े काम, नर्े
प्रकल्प र् आव्हाने असतीि हे मानूनच पलहल्या लदर्सापासून कामािा िागणार असल्याचे त्याांनी साांलगतिे .

नागपूर शहर ऐलतहालसक र् साांथकृ लतकदष्ृ टया अत्यांत महत्र्ाचे आहे . शहराची ही ओळख जपून काम करार्े िागेि. या शहरािा
लर्कासाचा नर्ा चे हरा दे ण्याचा प्रयत्न राहीि. मुख्यमांत्री र् केंद्रीय मांत्री याांचे शहर असतानाच दे शाचे केंद्रथथान आहे . त्यामुळे काम
करताना दीघग कािीन लर्चार करूनच प्रकल्प पूणग करार्े िागणार असल्याचे ही यार्ेळी ते म्हणािे . केंद्र सरकारने शहराच्या
लर्कासासाठी लदिेिे कायगक्रम पूणग जोमाने राबलर्ण्याचाही प्रयत्न राहीि. नव्या कल्पना र् िोकप्रलतलनधींच्या सूचनाांचा सन्मान
करण्यात येईि. या शहरात काम करण्याची सांधी लमळत असल्याने , शहरात मुिभूत सुलर्धा र् नागलरकाांच्या गरजा पूणग करण्यात मनपा
कुठे ही कमी पडणार नाही. कुठिेही प्रकल्प र् काम करताना ते दजात्मक असेि याची दक्षता घे तिी जाईि. आपिा पुढीि कायगकाळ
शहराच्या लर्कासासाठी र् नागलरकाां च्या लहतासाठी असेि, अशी ग्र्ाहीही मुद्गि याांनी यार्ेळी लदिी.
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मनपातर्फे २९ एप्रिल रोजी ‘ स्वरधारा ’

डॉ. आंबेडकर व महात्मा र्फुले जयं ती समारोह
लर्श्र्रत्न डॉ. बाबासाहे ब आांबेडकर र् महात्मा फु िे जयांती लनलमत्त महानगरपालिकेतीि अलधकारी र् कमगचारी
याांच्यातफे मनपा मुख्याियातीि लहरर्ळीर्र शलनर्ार लदनाांक २८ एलप्रि रोजी सायां ५.३० र्ाजता सुप्रलसद्ध सांगीतकार सूरमणी पांलडत
प्रभाकर धाकडे याांच्या ‘ थर्रधारा ’ या सांगीतमय कायगक्रमाचे आयोजन करण्यात आिे आहे .
याप्रसांगी मनपाचे नर्लनर्ालचत पदालधकारी याांचा सत्कार समारां भदे लखि सांपांन्न होईि. अध्यक्षथथानी महापौर नांदाताई
लजचकार राहतीि. उपमहापौर दीपराज पाडीकर याांची प्रामुख्याने उपस्थथती राहीि. प्रमुख पाहु णे म्हणून थथायी सलमतीचे अध्यक्ष् सांदीप
जाधर्, सत्ता पक्ष् नेते सांदीप जोशी, माजी महापौर प्रर्ीण दटके, लर्रोधी पक्ष् नेते सांजय महाकाळकर, बसपा नेते मोहम्मद जमाि, मनपा
आयुक्त अस्श्र्न मुदगि, नागपूर मनपाचे माजी आयुक्त र् पपपरी पचचर्डचे मनपा आयुक्त श्रार्ण हडीकर आदी मान्यर्र उपस्थथत
राहतीि.
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शहरातील रस्त्यांचे काम उच्च दजाचे करा- संजय बंगाले

स्थापत्य व िकल्प प्रवशे ष सप्रमतीची आढावा बै ठक
नागपूर शहरातीि नागपूर महानगर पालिकेअांतगगत सुरू असिेिे सर्ग रथत्याांची कामे उच्च दजाची करा, असे आदे श
थथापत्य र् प्रकल्प सलमती सभापती सांजय बांगािे याांनी केिे . थथापत्य र् प्रकल्प सलमतीच्या पलहल्या आढार्ा बैठकीत ते बोित होते .
बैठकीिा माजी सत्तापक्ष नेते दयाशांकर लतर्ारी, उपसभापती अभय गोटे कर, सलमती सदथय सुषमा चौधरी, लर्द्या कन्हे रे,
पल्िर्ी श्यामकुळे , रश्मी धुर्े, शेख मोहम्मद जमाि मो. ईिालहम, मुख्य अलभयांता उल्हास दे बडर्ार आदी उपस्थथत होते. पुढे बोिताना
सभापती बांगािे म्हणािे, नागपुरातीि रथत्याची कामे त्र्लरत पूणग करून नागलरकाांना त्रास होणार नाही याची दखि घे ण्यात यार्ी.
त्याचप्रमाणे प्रथतालर्त रथत्याांची कामे त्र्लरत मागी िार्ार्ीत असे लनदे श त्याांनी प्रशासनािा लदिेत. थथार्र मािमत्ता, नगररचना या
लर्भागाांतगगत सुरू असिेल्या र् प्रथतालर्त लर्लर्ध प्रकल्पाांचा आढार्ा घे ण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आिे होते .
सद्यस्थथतीत नागपूर शहरात मुख्यत्र्ेकरून सुरू असिेिे सीमेंट काॅंक्रीट रथत्याांचे काम दोन टप्प्यात सुरू असून
पलहल्या टप्प्यतीि १०० फू ट रथत्याांचे काम अांलतम टप्प्यात आहे . त्याचा प्रलतमलहना खचग २.५ कोटी आहे . हा सांपण
ू ग भार महानगरपालिका
र्हन करणार आहे , अशी मालहती मुख्य अलभयांता उल्हास दे बडर्ार याांनी लदिी. दुसऱया टप्प्यातीि रथत्याांचे काम हे ३०० कोटींचे असून
त्यातीि १०० कोटी महाराष्र शासन, १०० कोटी नासुप्र, १०० कोटींचा भार मनपा र्हन करणार आहे . या टप्प्यात ५५ लकमी रथत्याांचे
बाांधकाम करण्याचा लनधार असल्याची मालहती दे बडर्ार याांनी यार्ेळी लदिी. दुसऱया टप्प्यातीि काम २५ टक्के पूणग झािे असून उर्गलरत
कामे िर्करच पूणग करू, असे आश्र्ासन त्याांनी लदिे. ज्या लठकाणी पाईपिाईन ही एक फू ट खोिर्र आहे त्यालठकाणी लसमेंट
का ॅंक्रीटचे काम न करता डाांबरीकरण करणार असल्याचे ही त्याांनी यार्ेळी साांलगतिे . प्रथतालर्त कर्ीर्यग सुरेश भट सभागृहाचे काम
जूनपयंत पूणग होईि अशी मालहतीही त्याांनी यार्ेळी लदिी.
एिएडी महालर्द्यािय ते अांबाझरी येथीि रथत्याचे काम मागीि एका र्षापासून सुरू असून त्याबाबत नागलरकाांच्या
तक्रारी येत आहे . त्या रथत्याचे काम पूणग करून सात लदर्साच्या आत तो लर्षय मागी िार्ार्ा, अशा सूचना सभापती सांजय बांगािे
याांनी सांबलधत अलधकाऱयाांना लदल्यात. त्याचप्रमाणे ज्याांच्याकडे अनलधकृ त भूखांड असतीि त्याांना ताबडतोब नोटीस दे ऊऩ ते भूखांड
जप्त करा, असे आदे श सभापती बांगािे याांनी यार्ेळी अलधकाऱयाांना लदिेत.
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बैठकीिा कायगकारी अलभयांता चौगांजकर, कुकरे जा, थथार्र अलधकारी भुते, अधीक्षक अलभयांता मनोज तािेर्ार,
कायगकारी अलभयांता (थिम) डी.डी. जाांभळ
ू कर, उद्यान अधीक्षक सुधीर माटे , नगररचना लर्भागाच्या सहायक सांचािक सुलप्रया थूि,
अधीक्षक अलभयांता लदिीप जामगडे आदी उपस्थथत होते.
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