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भाध्मभाॊवोफत ‘स्भाटट’ वॊलाद 

नाशळक- नाशळक म्मुननवीऩर स्भाटट शवटी डवे्शरऩभेंट कॉऩोयेळन शरशभटेड म्शणजेच नाशळक स्भाटट शवटीच्मा लतीने 
नाशळकभधीर दैननकाॊचे वॊऩादक, इरेक्ट्रॉननक भीडडमाचे ब्मुयो चीप आणण भाध्मभ प्रनतननधीॊवोफत ‘वॊलाद वॊऩादकाॊवोफत’ 

शा कामटक्रभ ददनाॊक 19/08/2019 योजी आमोजजत कयण्मात आरा शोता. मालेऱी नाशळक म्मुननवीऩर स्भाटट शवटी 
डवे्शरऩभेंट कॉऩोयेळन शरशभटेडचे भुख्म कामटकायी अधधकायी भा. श्री प्रकाळ थवलर माॊनी नाशळक स्भाटट शवटीची ऩार्शलटबूभी, 
भादशती आणण भशत्तत्तल भाध्मभ प्रनतननधीॊना वभजालून वाॊधगतरे. त्तमाचफयोफय जनयर भॅनेजय शवव्शीर भा. श्री वलश्राभ 

ऩाटीर माॊनीशी स्भाटट शवटीच्मा काशी प्रकलऩाॊची भादशती वलऴद केरी. बायतात वुरू अवरेलमा 100 स्भाटट शवटीॊभध्मे नाशळक 

म्मुननवीऩर स्भाटट शवटी डवे्शरऩभेंट कॉऩोयेळन शरशभटेड 23 व्मा आणण याज्मात नतवऱ्मा स्थानी आशे. 

रोकनेते ऩॊडडतयाल खयेै ऩॊचलटी वलबागीम कामाटरम मेथीर नाशळक म्मुननवीऩर स्भाटट शवटी डवे्शरऩभेंट कॉऩोयेळन 

शरशभटेडच्मा कामाटरमात शा कामटक्रभ ऩाय ऩडरा. स्भाटट शवटीची स्थाऩना झालमाऩावून त ेस्भाटट शवटी अजस्तत्तलात 

आलमानॊतय आताऩमतं आणण माऩुढे स्भाटट शवटी अॊतगटत शोणाऱ्मा वलट प्रकलऩाॊची भादशती भाध्मभाॊना देण्मात आरी. 
त्तमाचफयोफय भा. भुख्म कामटकायी अधधकायी श्री. प्रकाळ थवलर माॊनी स्भाटट शवटी वॊदबाटत वुरू अवरेलमा काभाॊफाफत 

ववलस्तय भादशती ददरी आणण मालेऱी उऩजस्थत भाध्मभ प्रनतननधीॊनी वलचायरेलमा प्रर्शनाॊनाशी त्तमाॊनी भनभोकऱी उत्ततये 
ददरी. नाशळककयाॊऩमतं भाध्मभाॊच्मा भाध्मभातून स्भाटट शवटी अॊतगटत वुरू अवरेलमा प्रकलऩाॊची भादशती ऩोशोचाली. तवेच 

स्भाटट शवटी शा प्रकलऩ नाशळककयाॊवाठी आणण नाशळककयाॊचाच आशे, त्तमा अनुऴॊगाने नाशळककयाॊनीशी मा प्रकलऩाभध्मे 

वक्रीम वशबागी व्शाले शा मा फैठकीभागीर उदे्दळ शोता. 
नाशळक म्मुननवीऩर स्भाटट शवटी डवे्शरऩभेंट कॉऩोयेळन शरशभटेड अॊतगटत ळशयाभध्मे 51 प्रकलऩ शोणाय आशेत. त्तमाऩैकी 21 

प्रकलऩ ऩूणट झारे आशेत, 11 प्रकलऩाॊलय काभ वुरू आशे, 15 प्रकलऩ टेंडय प्रक्रक्रमेत आशेत आणण 5 प्रकलऩ डीऩीआय प्रक्रक्रमेत 

आशेत. स्भाटट शवटी अॊतगटत ऩूणट झारेलमा 21 प्रकलऩाॊची भादशती मालेऱी भाध्मभाॊना देण्मात आरी. त्तमात काशरदाव 

कराभॊददयाचे नुतननकयण, भशात्तभा पुरे करादारनाचे नुतननकयण, नेशरू उद्मानाचे नुतननकयण, ऩजब्रक फामशवकर 

ळअेरयॊग, रापीक ऩाकट , नेशरू फामोडामव्शशवटटी प्रकलऩ, शोऱकय ऩुरालय कयण्मात आरेरे यॊधगत कायॊजे, इनतशाव वॊग्रशारम, 

घनकचया व्मलस्थाऩन, भशाभागट क्रभाॊक-3 लयीर ऩुराखारीर वौंदनमटकयण, वयकायलाडा नुतनीकयण, वलद्मुत ळलदादशनी, 
मा प्रकलऩाॊफाफत भुख्म कामटकायी अधधकायी भा. श्री. प्रकाळ थवलर माॊनी भादशती ददरी आणण ऩत्रकायाॊच्मा प्रर्शनाॊना उत्ततयेशी 
ददरी. त्तमाचफयोफय स्भाटट ऩाक्रकंग, स्भाटट योड, वौय ऊजाट प्रकलऩ, गोदा वौंदनमटकयण प्रकलऩ, इॊटीगे्रटेड कॊ रोर अॉड कभाॊड 

वेंटय, एरयमा फेस्ड डवे्शरऩभेंट, स्काडा प्रकलऩ, स्भाटट स्रीट राईट्व, ग्रीन क्रपलड डवे्शरऩभेंट आणण टाऊन प्राननॊग स्कीभ 

तवेच स्कीर डवे्शरऩभेंट मा वॊदबाटत ववलस्तय भादशती देण्मात आरी.  
प्रोजेक्ट्ट गोदा अॊतगटत शोत अवरेलमा गोदा वौंदनमटकयण कयण्मात मेणाय अवलमाचे मालेऱी भा. भुख्म कामटकायी अधधकायी 
श्री. प्रकाळ थवलर माॊनी वाॊधगतरे. ऩुययेऴेचा वलचाय कयता मा प्रकलऩाचा आयाखडा तमाय कयण्मात आलमाचॊ भा. भुख्म 

कामटकायी अधधकायी श्री. प्रकाळ थवलर माॊनी वाॊधगतरॊ. प्रोजेक्ट्ट गोदावाठी 55.05 कोटी रुऩमे खचट अऩेक्षषत आशे. माभध्मे 

गोदालयी डी शवलटीॊग म्शणजेच नदीतीर गाऱ काढणे, गाऱ काढलमाभुऱे ऩूय ऩरयजस्थतीत भोठ्मा प्रभाणात जे ऩाणी 
नदीऩात्राफाशेय मेत ेत ेमेणाय नाशी. वलळऴे म्शणजे शोऱकय ऩुराखारी ऑटोभेटेड भॅकेननकर गेट फवलण्मात मेणाय आशे, 

त्तमाभुऱे ऩूय ऩरयजस्थतीत ऩाणी वोडण्माव वोनमस्कय शोईर. धोफी घाटातीर काॉक्रीटीकयण काढण्मात मेणाय आशे, त्तमाभुऱे 

ऩाण्मारा शोणाया अडथऱा दयू शोऊन ऩूय ऩरयजस्थतीत ऩाणी अडणाय नाशी आणण ऩुढे लाशून जाण्मात भदत शोईर. तवेच गोदा 
ब्मुटीक्रपकेळनभध्मे गॅबफमन लॉर अवणाय आशे ऩूय ऩरयजस्थतीत मा लॉरचे नुकवान शोणाय नाशी, आणण ऩुयाच ेऩाणी अडून 

याशणाय नाशी अळी यचना अवणाय आशे, शेयीटेज लॉक अवणाय आशे, थीभ ऩाकट  अवेर, गाडटन अवणाय आशे, ऑऩन धथएटय 
मेथे अवेर, जेट्टी अवेर, फवलण्मात मेणाय आशे. मा आयाखड्मारा ननयीनेशी ऩयलानगी ददरी आशे. प्रोजेक्ट्ट गोदाचा आयाखडा 



फनलतानाच ऩुयाचा धोका रषात घेऊन आयाखडा फनलण्मात आरा. भात्र, गेलमा काशी ददलवाॊऩूली मेऊन गेरेलमा ऩुयानॊतय 
आयाखड्मातीर काशी फाफीॊलय काभ वुरू अवलमाचे मालेऱी भा. भुख्म कामटकायी अधधकायी श्री. प्रकाळ थवलर माॊनी वाॊधगतरे.  

ऩमाटलयणाच्मा दृष्टीने भशत्तत्तलाच्मा अवरेलमा वोरय, ऩजब्रक फामशवकर ळअेरयॊग, वलद्मुत ळलदादशनी, स्भाटट स्रीट राईट 

मा वलऴमी भादशती मालेऱी देण्मात आरी. वोरय प्रोजेक्ट्ट वुरूलातीरा भशानगयऩाशरकेच्मा भारकीच्मा 15 इभायतीॊलय 
उबायण्मात मेतोम. माभुऱे लीजबफरात आणण वलजेच्मा लाऩयात भोठ्माप्रभाणात फचत शोणाय आशे. त्तमाचफयोफय ऩजब्रक 

फामशवकर ळअेरयॊगफाफतशी भादशती देण्मात आरी. आताऩमतं ऩजब्रक फामशवकर ळअेरयॊगभध्मे 70 शजाय 095 

नाशळककयाॊनी नोंदणी केरी आशे. तय, 1 राख, 22 शजाय 051 याईड्व नाशळककयाॊनी अनुबललमा आशेत. त्तमाचफयोफय 
इॊदटगे्रडटे कॊ रोर ॲण्ड कभाॊड वेंटयफाफत मालेऱी भादशती देण्मात आरी आशे. नाशळकभधीर वीवीटीव्शी, स्भाटट ऩाक्रकंग 

कळाप्रकाये काभ कयेर, आणण ळशयातीर ऩथददले, ऩाणी शवस्टीभ मा वलट फाफी मेथे ननमॊत्रीत कयण्मात मेणाय आशेत. शवटी 
फव वजव्शटवफाफतशी ऩत्रकायाॊच्मा ळॊकाॊचॊ मालेऱी ननयवन कयण्मात आरॊ.  
 

जनवॊऩकट  वलबाग 

नाशळक म्मुननशवऩर स्भाटट शवटी, 
डवे्शरऩभेंट कॉऩोयेळन शरशभटेड. 

 


