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प्रेव नोट 

नाशळक ळशयातीर वलद्मार्थमाांवाठी स्भाटट शवटीच ंऩाऊर 

स्भाटट शवटी नाशळकच्मा लतीन ेळशयातीर इंजिननअयींग आणण आर्कट टेक्ट कॉरेिच ेप्राचामट, वलबाग प्रभुख, प्राध्माऩक 

मांच्मावोफत स्भाटट शवटीफाफतच्मा प्रकलऩांवंदबाटत नॉरेि ळअेयींग लकट ळॉऩ घेण्मात आरा. स्भाटट शवटी भापट त शोत 

अवरेलमा प्रकलऩांभध्मे नाशळककयांचा उत्सस्पूतट वशबाग अवाला मा शेतून ेस्भाटट शवटी नाशळक अतंगटत अनेक काभ े

शोत आशेत. त्समातीर काशी प्रकलऩांभध्मे इंजिननअयींग, आर्कट टेक्ट, ॲग्रीकलचय भशावलद्मारमातीर वलद्मार्थमाांना 
वंधी शभऱाली, माशेतून ेददनांक 7 ऑगस्ट, 2019 योिी स्भाटट शवटी आणण ळशयातीर काशी ननलडक आणण नाभांकीत 

इंजिननअयींग, आर्कट टेक्ट आणण ॲग्रीकलचय कॉरेिच ेप्राचामट, वलबागप्रभुख आणण प्राध्माऩकांवोफत नॉरेि ळअेयींग 

लकट ळॉऩ घेण्मात आरा. 

 स्भाटट शवटीच्मालतीन ेभुख्म कामटकायी अधधकायी भा. वाोो. प्रकाळ थवलर मांनी स्भाटट शवटीवलऴमीची वंकलऩना 
आणण उदे्दळ वभिालून वांधगतरा. त्समाचफयोफय भा. श्री वलश्राभ ऩाटीर वाोो. िनयर भॅनेिय शवव्शीर, भा. श्री. वाोो. 
प्रभोद गुिटय िनयर भॅनेिय आमटी आणण लरयष्ठ नगययचनाकाय भा. वौ. कांचन फोधरे मांनी स्भाटट शवटी अतंगटत 

वुरू अवरेलमा प्रकलऩांच ेभशत्सत्सल वलऴद केरे. त्समाचफयोफय स्भाटट शवटी अतंगटत शोत अवरेलमा 57 प्रकलऩांफाफत 

उऩजस्थतांना भादशती देण्मात आरी. ऩूणट झारेरे प्रकलऩ, वुरू अवरेरे प्रकलऩ आणण शोऊ घातरेलमा प्रकलऩांफाफत 

चचाट कयण्मात आरी.                 माप्रवंगी गोदा रयव्शय फं्रट डवे्शरऩभेंट आणण गोदा ब्मुटीपीकेळन,स्भाटट योड, 

ABD(एरयमा फेव डवे्शरऩभेंट), स्भाटट ऩार्कां ग, ग्रीन र्पलड, ऩजब्रक फामशवकर ळअेरयगं मा आणण स्भाटट शवटीच्मा 
इतय प्रकलऩांफाफत मालेऱी ववलस्तय चचाट झारी आणण उऩजस्थत भान्मलयांनी काशी वूचना भांडलमा. त्समा वूचनांचा 
वलचाय स्भाटट शवटी वकायात्सभकऩणे कयत आशे.  

वदय आणण मावायखे अनेक उऩक्रभ स्भाटट शवटी याफलत आशे आणण याफलणाय आशे. मा नाशळक स्भाटट शोताना 
नाशळककयांचा त्समात उत्सस्पूतट प्रनतवाद भशत्सत्सलाचा आशे. त्समादृष्टीन ेस्भाटट शवटी प्रमत्सन कयत आशे. आणण 

आऩआऩलमा षेत्रात नाभलंत अवरेलमा नागरयकांना आणण नाशळककयांना स्भाटट शवटीभापट त आलाशन कयण्मात मेत 

आशे. आऩलमा वूचनांचा अलश्म वलचाय कयण्मात मेईर. स्भाटट शवटी नाशळककयांवाठीच शोत अवताना त्समांचा 
उत्सस्पूतट वशबाग पाय भशत्सत्सलाचा आशे.  

वदय नॉरेि ळअेयींग लकट ळॉऩभध्मे नाशळक ळशयातीर इंजिननअयींग कॉरेिेव, आर्कट टेक्ट कॉरेिेव आणण 

ॲग्रीकलचय कॉरेिेवच ेप्राचामट, प्राध्माऩक, आणण काशी कॉरेिेवच ेप्रनतननधी वशबागी झारे शोत.े दयम्मान, 

माऩुढीर काऱात वंफंधधत भशावलद्मारमांवोफत वंऩकाटत याशून त्समांच्मा वलद्मार्थमाांना स्भाटट शवटीच्मा प्रकलऩांभध्मे 



प्रत्समष काभाचा अनुबल देण्मात मेणाय आशे. कामटक्रभाच ेवूत्रवंचरन िनवंऩकट  अधधकायी प्रळांत धचड ेमांनी केरे. तय 

भा. श्री वलश्राभ ऩाटीर वाोो. िनयर भॅनेिय शवव्शीर मांनी आबायप्रदळटन केरे. वदय नॉरेि ळअेयींग लकट ळॉऩच्मा 
मळस्लीतेवाठी स्भाटी शवटी कंऩनीच्मा वलट अधधकायी, ऩदाधधकायी आणण कभटचाऱमांनी प्रमत्सन केरे.  

िनवंऩकट  वलबाग, 

नाशळक म्मुननशवऩर स्भाटट शवटी 

डवे्शरऩभेंट कॉऩोयेळन शर. 


