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ननमाकणाधीन आणण 
प्रस्तावळत प्रकलऩांना 

गती द्या! 

कें द्रीय मंत्री ननतीन गडकरी यांचे ननरे्दऴ : 
वळवळध प्रकलऩाचंा घेतऱा आढाळा 

नागऩरू, ता. ३० : नागऩयू ळशयातीर वलव ननभावणाधीन प्रकलऩाॊच्मा कामावचा लेग 
लाढलनू तातडीने ऩणूव कयण्मात माले आणण प्रषतावलत प्रकलऩाॊची प्रळावकीम ऩतूवता 
करून त्मा काभाॊच्मा ननवलदा काढण्माच े ननदेळ कें द्रीम भॊत्री ननतीन गडकयी माॊनी 
ददरे. 



ळावनाच्मा वलवलध वलबागाॊतगवत नागऩयू ळशयात वरुू अवरेलमा प्रषतावलत आणण 
ननभावणाधीन प्रकलऩाॊची वद्मस्षथती जाणनू घेण्मावाठी कें द्रीम भॊत्री ननतीन गडकयी 
माॊच्मा ननलावषथानी फधुलायी (ता. ३०) आमोस्जत फठैकीत वदय ननदेळ त्माॊनी ददरे. 
फठैकीरा भशाऩौय नॊदा स्जचकाय, भनऩाच्मा षथामी वमभतीच े वबाऩती लीयेंद्र 
कुकयेजा, फी.ओ.टी., ऩीऩीऩी प्रकलऩाॊच्मा ऩाठऩयुाऴमावाठी नेभण्मात आरेलमा प्रकलऩ 
वलळऴे वमभतीच े अध्मष तथा ज्मेशठ नगयवेलक प्रलीण दटके, भशाभेट्रोच े
ऴमलषथाऩकीम वॊचारक ब्रिजेळ दीक्षषत, भनऩा आमकु्त अमबजीत फाॊगय, 

स्जलशाधधकायी अस्वलन भदुगर, नावपु्र वबाऩती ळीतर उगरे, वालवजननक फाॊधकाभ 
वलबागाच ेभखु्म अमबमॊता उलशाव देफडलाय उऩस्षथत शोत.े 

ऩॊतप्रधान आलाव मोजनेअॊतगवत वभुाये ऩाच शजाय गाळमाॊच े फाॊधकाभ ऩणूव झारे 
अवनू त ेलाटऩावाठी तमाय आशेत, अळी भादशती नावपु्रच्मा वबाऩती ळीतर उगरे 
माॊनी ददरी. मोजनअेॊतगवत आरेलमा अजाीची वोडत काढण्मात माली. अऩणूव 
अजाीभधीर त्रटु्मा दयू करून, आलवमक फाफीॊची ऩतूवता करुन त्मा अजाीचाशी वोडतीत 
वभालेळ कयण्मात माला, अवेशी ननदेळ ना. ननतीन गडकयी माॊनी ददरे. 

अॊफाझयी मेथीर खुलमा यॊगभॊचावाठी (ॲम्ऩी धथएटय) आलवमक २३ एकय जागेऩकैी 
वाड ेवात एकय जागेचा ताफा नावपु्ररा मभऱारा अवलमाची भादशती नावपु्र वबाऩती 
ळीतर उगरे माॊनी ददरी. उलवयीत जागेवॊदबावत स्जलशाधधकायी आणण नावपु्र 
वबाऩतीॊनी तातडीने वलद्माऩीठ कुरगुरुॊ ळी फठैक घ्माली ल ती जागा ताब्मात घ्माली. 
त्मा जागेलय वयुषा मबॊत करून ळक्म नततक्मा रलकय ऩढुीर प्ररियामा वरुू कयण्माच े
ननदेळ ददरे. 

केऱीफाग योड, जुना बॊडाया योड, गड्डीगोदाभ, ऩायडी, वोभरलाडा, याभजी ऩशेरलान 
भागाववाठी जागा उऩरब्ध करून देण्माकरयता वालवजननक फाॊधकाभ वलबागारा 
वॊभतीऩत्र देण्माफाफतशी फठैकीत चचाव कयण्मात आरी. गड्डीगोदाभ आणण ऩायडी 
यषत्माॊफाफतची कामवलाशी १ पेिलुायी योजी, जुना बॊडाया योड, केऱीफाग योड, याभजी 
ऩशेरलान यषत्माफाफतची कामवलाशी ६ पेिलुायी योजी तय गड्डीगोदाभ, वोभरलाडा 



यषत्माॊच्माफाफतची कामवलाशी १६ पेिलुायी योजी वरुु कयण्माच ेननदेळ फठैकीत देण्मात 
आरे. 

केऱीफाग भागावलयीर फधुलाय फाजायाच्मा वॊऩणूव प्ररियामा ऩणूव झालमा आशेत. त्मा 
काभाच्मा ननवलदा काढून प्रत्मष कामावरा वरुुलात रलकयात रलकय कयण्माच ेननदेळ 
त्माॊनी ददरे. वक्कयदया मेथीर फधुलाय फाजायाच े अॊनतभ डडझाईन वात ददलवाॊत 
तमाय करून त्माच्माशी ननवलदा काढण्माच ेननदेळ त्माॊनी ददरे. 

मळलॊत षटेडडमभ मेथीर प्रषतावलत डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकय भेभोरयमरवॊदबावत 
वचूनाॊवश नलीन प्रषताल तमाय कयण्मात माला. षथामी वमभती वबाऩती, 
स्जलशाधधकायी आणण भनऩा आमकु्ताॊनी त्मारा अॊनतभ षलरूऩ देऊन ऩढुीर काशी 
ददलवाॊत तो याज्म ळावनाकड ेभॊजयुीवाठी ऩाठवलण्माच े ननदेळशी ना. गडकयी माॊनी 
ददरे. नागऩयू भेट्रो येललेतपे ऩाटणी चौकाऩमीत फाॊधण्मात मेणाऱ्मा डफर डकेय 
ऩरुाच्मा रॅण्डीॊगभधीर ताॊब्रत्रक आणण लाशतुकीच्मा दृशटीने ऴमलशामवता तऩावण्मात 
माली ल त्मानॊतयच त्माफाफत मोग्म ननणवम घेण्मात माला, अवे ननदेळ ना. ननतीन 
गडकयी माॊनी ददरे. अजनी ऩरू त े लधाव योडरा जोडणाऱ्मा कायागशृ ऩरयवयातून 
जाणाऱ्मा यषत्माच ेरोकाऩवण ळक्मतो २२ पेिलुायी दयम्मान कयण्माच े ननदेळशी ना. 
गडकयी माॊनी ददरे. 

वळद्यार्थयाांसाठी ‘वळज्ञान कें द्र’ 

नागऩयू भशानगयऩामरकेच ेवलद्माथी अऩलूव वलसान भेऱाऴमाच्मा भाध्मभातून अनतळम 
वुॊदय नालीन्मऩणूव भॉडरे तमाय कयतात. त्माॊच्मा कलऩनाॊना प्रोत्वाशन मभऱाले 
मावाठी भनऩाच्मा एखाद्मा फॊद अलषथेत अवरेलमा ळाऱेच्मा जागेलय वुॊदय इभायत 
करून वलसान कें द्र वलकमवत कयण्मात माले. जेथे वलद्माथी मेतीर. ददलवबय थाॊफनू 
आऩलमा प्रमोगाच े भॉडरे तमाय कयतीर. माभऱेु ळशयातीर वलद्माथी लसैाननकाॊना 
लाल मभऱेर. ज्मेशठ नगयवेलक प्रलीण दटके माॊनी वचुवललमानवुाय याशतकेय लाडी 
मेथीर ळाऱेच्मा जागेलय शी इभायत उबायण्मावाठी १० कोटीॊचा प्रषताल तमाय 
कयण्माच ेननदेळ ना. गडकयी माॊनी ददरे. 



खेलाच्या मरै्दानांचा वळकास 

नागऩयू वधुाय प्रन्माव अॊतगवत खेऱाच्मा भदैानाॊचा वलकाव कयण्माकरयता ६० कोटी 
रुऩमे भॊजूय झारे आशेत. मा भदैानाॊवाठी स्जलशाधधकाऱ्माॊतपे रार भरुुभ घेऊन 
त्मालय टाकण्मात माला. नावपु्रने तमाय केरेलमा कभी षभतेच्मा वाॊडऩाणी 
ऩनुप्रवरियामा प्रकलऩातीर ऩाणी टॉकयद्लाये मा भदैानाॊलय टाकण्मात माले. काशी ऩाणी 
ननभावणाधीन इभायतीॊना ऴमालवानमक षलरूऩात देण्मात माल.े मावाठी आलवमक 
रियकभान १५ ते २० टॉकय नावपु्रने खयेदी कयाले, अवेशी ना. गडकयी माॊनी ननदेमळत 
केरे.    

 


