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ऴुभारंभ 

नागऩरू, ता. २ : आज नागऩयू ळशय फदरत आशे. जागततक दजााच ेवलोत्तभ ळशय 
फनवलण्मावाठी आलश्मक ती वला काभे नागऩयुात वरुू आशेत. भेट्रोवश अनेक 
ऩथदळी प्रकल्ऩ आज देळाचचे नव्शे तय जगाचशेी रष आऩल्मा ळशयाकड ेलेधनू घेत 



आशेत. भागीर ऩाच लऴाात ळशयात वरुू अवरेल्मा मा वलकावाच्मा झॊझालताभऱेु 
ळशयात वलात्र ऩरयलतान घडून मेत आशे. कें द्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी माॊच्मा 
ऩढुाकायातून शोत अवरेल्मा मा ऩरयलतानारा स्थातनक जनप्रतततनधी, अधधकाऱमाॊच े
वशकामा आशेच, भात्र मा ऩरयलतानाची खयी शळल्ऩकाय नागऩयुातीर जनताच आशे, 

अवे प्रततऩादन भखु्मभॊत्री देलेंद्र पडणलीव माॊनी केरे. 

कें द्र ळावन, याज्म ळावन ल नागऩयू भशानगयऩाशरकेच्मा वॊमकु्त वलद्मभाने ऑयेंज 
शवटी स्ट्रीट प्रकल्ऩाचा टप्ऩा-१ अॊतगात भेट्रो भॉरच्मा फाॊधकाभावश नागऩयू 
ळशयातीर दक्षषण-ऩश्श्चभ वलधानवबा भतदाय वॊघातीर वलवलध १३ वलकावकाभाॊच े
भखु्मभॊत्री देलेंद्र पडणलीव ल कें द्रीम बऩूषृ्ठ ऩरयलशन भशाभागा आणण जशाजफाॊधणी 
भॊत्री तनतीन गडकयी माॊच्मा शस्त े ळतनलायी (ता.२) डडजीटर बशूभऩजून झारे. 
मालेऱी भखु्मभॊत्री देलेंद्र पडणलीव फोरत शोते. 

भॊचालय याज्माच ेऊजााभॊत्री तथा नागऩयू श्जल््माच ेऩारकभॊत्री चॊद्रळखेय फालनकुऱे, 

भशाऩौय नॊदा श्जचकाय, आभदाय वधुाकय कोशऱे, आभदाय प्रा. अतनर वोरे, स्थामी 
वशभती वबाऩती लीयेंद्र कुकयेजा, वत्ताऩष नेत े वॊदीऩ जोळी, रक्ष्भी नगय झोन 
वबाऩती प्रकाळ बोमय, भशाभेट्रोच े व्मलस्थाऩकीम वॊचारक ब्रजेृळ दीक्षषत, 

श्जल्शाधधकायी अश्श्लन भदुगर, आमकु्त अशबजीत फाॊगय, ऑयेंज शवटी स्ट्रीटच े
डडझाईन तमाय कयणाये आॊतययाष्ट्रीम आर्का टेक्ट शपीज कॉन्ट्टॅ्रक्टय, टाटा ट्रस्टच े
आळीऴ देळऩाॊड,े टटव् शीएस व चने्ट्नईच े प्रवाद र््ष्ण   न माॊच्मावश रक्ष्भी नगय 
झोनभधीर वला नगयवेलक उऩश्स्थत शोते. 

मालेऱी लधाा भागाालयीर जमप्रकाळ नगय स्टेळनरगत ऑयेंज शवटी स्ट्रीट प्रकल्ऩ, 

लधाा भागाालयीर शॉटेर येडीवन्ट्व ब्लल्म ू त े जमताऱा योड त े मळोदा ऩश्ब्लरक 
स्कूरऩमतं शवभेंट काॉ् ीट यस्ता, दक्षषण-ऩश्श्चभ वलधानवबा षेत्रातीर वलवलध बागात 
यस्त्माच े डाॊफयीकयण, शवभेंट काॉ् ीट यस्ता, नाल्मालयीर ऩरू, भरलाटशका, ऩालवाऱी 
नारीच े काभ, शवभेंट काॉ् ीट फ्रोरयॊग, वभाज बलन, खुरे भदैान वयुषा शबॊत, 

प्रवाधनगशृ, कें द्र ळावनाच्मा अभतृ मोगनेंतगात दक्षषण-ऩश्श्चभ वलधानवबा षेत्रात 
वलवलध टठकाणी ११ ऩाण्माच्मा टाक्मा, २१ र्कभी जरलाटशन्ट्मा, ४० र्कभी वलतयण 



जरलाटशन्ट्मा, ज्मेष्ठ नागरयकाॊकयीता ७४ टठकाणी ग्रीन श्जभ, खाभरा मेथे 
जरतयणवश आॊतरयक स्ऩोर्टाव ्ीडा वॊकुर, आम.ऩी.डी.एस व. मोजनेंतगात वलवलध 
टठकाणी बशूभगत वलद्मतु लाटशन्ट्माॊच े काभ, वलवलध टठकाणी ऩामाबतू ववुलधाॊच े
फऱकटीकयण, भनऩाच्मा दशा झोनभधीर ११ उद्मानाॊभध्मे ओरा ल वकुा कचया 
गे्रडय भळीनद्लाये फारयक करून ऑयगॅतनक लेस्ट कन्ट्व्शाटयद्लाये कम्ऩोस्ट तमाय 
कयणे, टीव् शीएस व भोटवा चने्ट्नईकडून प्राप्त वीएस वआय मोजनेद्लाये ३३ वलवलध 
उद्मानाॊभध्मे ग्रीन श्जभ वाटशत्म रालणे, भशाऩौय तनधीतून तमाय ज्मेष्ठ 
नागरयकाॊकयीता वलयॊगुऱा कें द्राच े रोकाऩाण, ‘फ’ लगा तीथाषेत्र स्थऱाॊचा वलकाव 
कामा् भाॊतगात येणकुा भाता भॊटदय मळोदा नगय ऩरयवयात वलवलध वलकाव काभे 
आदी काभाॊच ेभखु्मभॊत्री देलेंद्र पडणलीव ल कें द्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी माॊच्मा शस्त े
रयभोटची कऱ दाफनू डडजीटर बशूभऩजून कयण्मात आरे. 

ऩढेु फोरताना भखु्मभॊत्री देलेंद्र पडणलीव म्शणारे, आज वॊऩणूा ळशयात शोत अवरेरी 
वलकावकाभे आऩल्मा ळशयाच े बवलतव्म फदरवलणाये आशे. ळशयातीर प्रत्मेक 
नागरयकाच े जीलनभान उॊचालण्मावाठी प्रत्मेक प्रकल्ऩ भशत्त्लाच े ठयणाय आशे. 
ळशयातीर गयीफ, भध्मभलगीमाॊच्मा जीलनळरैीत वरुबता आणणे, त्माॊना योजगाय 
शभऱलनू देणे शाच मा प्रकल्ऩाॊचा उदे्दळ आशे. कें द्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी माॊच्मा 
‘श्व् शजन’भऱेु नागऩयू आॊतययाष्ट्रीम ळशय फनत आशे. देळातीर वलोत्तभ ळषैणणक, 

लदै्मकीम वॊस्थाॊवश शभशानभधीर लाढती गुॊतलणूक अनेक वॊधीॊच े द्लाय उघडणाय 
आशे. २०१४ ऩमतं थॊडफस्त्मात अवणाऱमा प्रकल्ऩाॊना चारना शभऱाल्मान े
योजगायाच्मा वॊधी तनभााण झाल्मा आशे. ऩढेुशी ळशयात अवे भोठे ऩरयलतान घडणाय 
आशेत. भात्र शे ऩरयलतान जनतेने वलश्लाव ठेलनू टदरेल्मा वॊधीभऱेुच शोऊ ळकरे. 
त्माभऱेु ळशयात शोणाऱमा प्रत्मेक ऩरयलतानाची शळल्ऩकाय जनताच वदैल याशीर, 

अवेशी भखु्मभॊत्री देलेंद्र पडणलीव म्शणारे. 

ऑरेंज लसटी स्ट्ट्रीटमलेु मनऩाच्या उत्ऩन्नात ळाढ होईऱ : ननतीन गडकरी 

माप्रवॊगी फोरताना कें द्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी म्शणारे, ऑयेंज शवटी स्ट्रीट शे अनेक 
लऴांऩलूी ऩाटशरेरे स्लप्न शोते. मा बशूभऩजूनाच्मा तनशभत्ताने ळशयात ऑयेंज शवटी 



स्ट्रीट वाकायण्माची स्लप्नऩतूी झारी. ऑयेंज शवटी स्ट्रीटलयीर भेट्रो भॉर शे गयीफ, 

भध्मभलगीम माॊच्मा वोमीच्मा दृष्टीने तमाय कयण्मात मेत अवनू माभध्मे लदै्मकीम 
ववुलधा, फाजाय, भावोऱी, भटन भाकेट, उद्मान, वभायॊबावाठी भापक दयात शभऱणाये 
वबागशृ, एस काच लऱेी एस क शजाय तरुणाॊवाठी श्जभ अळा अनेक आॊतययाष्ट्रीम 
ववुलधाशी शभऱणाय आशेत. माभऱेु ळशयातीर नागरयकाॊच्मा जीलळरैीत फदरावश 
तरुणाॊना नलीन योजगाय उऩरब्लध शोतीर. शळलाम माभधनू नागऩयू 
भशानगयऩाशरकेरा वभुाये १५० कोटीऩमतं कय शभऱणाय अवनू त्मातून भनऩाच्मा 
उत्ऩन्ट्नात लाढ शोईर, अवा वलश्लाव कें द्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी माॊनी मालेऱी 
व्मक्त केरा. 

ळशयातीर वलकावावाठी अनेक वॊस्था ऩढेु मेत अवनू त्मातून वलकावात बय ऩडत 
अवल्माचशेी कें द्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी मालेऱी म्शणारे. ळशातीर उद्मानाॊभध्मे 
ग्रीन श्जभ उबायण्मावाठी ऩढुाकाय घेणाऱमा टीव् शीएस व चने्ट्नईच्मा ऩदाधधकाऱमाॊचा 
मालेऱी भखु्मभॊत्री देलेंद्र पडणलीव, कें द्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी, ऩारकभॊत्री चॊद्रळखेय 
फालनकुऱे माॊच्मा शस्ते वत्काय कयण्मात आरा. माशळलाम ऑयेंज शवटी स्ट्रीटच े
उत्कृष्ट डडझाईन तमाय कयणाये आॊतययाष्ट्रीम आर्का टेक्ट शपीज कॉन्ट्टॅ्रक्टय माॊनाशी 
मालेऱी वन्ट्भातनत कयण्मात आर.े 

जनेतेच्या सहकायाकनेच ऴहराचा वळकास : महाऩौर नंदा श्जचकार 

ळशयाच्मा वलकावाचा झॊझालात योजच आऩण अनबुलत अवनू प्रत्मेक नागऩयूकयाॊच्मा 
बवलष्मारा टदळा देणाये वला वलकावकाभे आशेत. ळशयारा राबरेरे भखु्मभॊत्री देलेंद्र 
पडणलीव, कें द्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी ल ऩारकभॊत्री चॊद्रळखेय फालनकुऱे 
माॊच्मावायख्मा नेत्माॊभऱेुच शी काभे ळक्म शोत आशेत. भात्र केलऱ चाॊगरे नेत े
अवनूच वलकाव शोऊ ळकत नाशी, मावाठी कामाषभ अधधकायी आणण जनतेच े
वशकामा भशत्त्लाच ेअवते. आऩल्मा नागऩयू ळशयात शोत अवरेरी वलकाव काभे शी 
वदु्धा जनतेच्मा वशकामाानेच वाकायरी जात आशेत, अवे प्रततऩादन भशाऩौय नॊदा 
श्जचकाय माॊनी केरे. 



कामा् भाच ेवॊचारन वत्ता ऩषनेत ेवॊदीऩ जोळी माॊनी केरे तय आबाय नगयवेलक 
र्कळोय लानखेड ेमाॊनी भानरे.  
 


