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गडकरी 

मच्छीसाथ येथीऱ मटन माकेटरे् ऱोकापकण 

नागपरू, ता. ६ : नागऩयुातीर लाशतकू वयुऱीत व्शाली मावाठी वलकाव आयाखड्मानवुाय 
यस्त ेभोठे कयण्माच ेकामय वरुू आशे. जुना बंडाया यस््माच ेकामय अनेक लऴाांऩावनू 
यखडरे शोते. ऩयंत ुआता व्माऩाऱमांच्मा वशकामायने नलीन फाजायांचा वलकाव कयीत 
जुन्मा बंडाया यस््माच्मा रंदीकयणाच े कामय रलकयच वरुू शोईर. खऱमा अथायने 
रोकवशबागाभऱेु शा वलकाव शोत अवल्माच ेप्रततऩादन कें द्रीम बऩूषृ्ठ लाशतकू भंत्री 
तनतीन गडकयी मांनी केरे. 

भच्छीवाथ तीन नर चौक मेथीर भटन भाकेटच्मा रोकाऩयणाप्रवंगी ते फोरत शोते. 
मालेऱी भखु्मभंत्री देलेंद्र पडणलीव, याज्माच े ऊजायभंत्री तथा नागऩयू लजल्ामाच े
ऩारकभंत्री चंद्रळखेय फालनकुऱे, खावदाय कृऩार तुभाने, भशाऩौय नंदा लजचकाय, भध्म 
नागऩयूच े आभदाय वलकाव कंुबाये, आभदाय वधुाकय कोशऱे, उऩभशाऩौय दीऩयाज 



ऩाडीकय, भाजी आभदाय भोशन भते, आमकु्त अभबजीत फागंय, भाजी भशाऩौय तथा 
ज्मेष्ठ नगयवेलक प्रलीण दटके, वतयंजीऩयुा झोन वबाऩती मळश्री नंदनलाय, 

नगयवेलक प्रलीण भबवीकय, नगयवेवलका ळकंुतरा ऩायले, नगयवेलक वंजम भशाजन, 

याजेळ घोडऩागे, भाजी नगयवेलक फंडू याऊत, यलींद्र ऩगैलाय, कृष्णा तालड,े तुऴाय 
रायोकय, वबुाऴ ऩायधी, अब्दरु कादीय उऩलस्थत शोते. 

ऩढेु फोरताना ना. तनतीन गडकयी म्शणारे, जुन्मा बंडाया यस््माच्मा रंदीकयणावाठी 
कें द्रीम यस्त े तनधीतनू १०० कोटी देण्मात आर े आशे. रंदीकयण शोताना कोणाच े
नकुवान शोऊ नमे, व्मलवाम फंद शोऊ नमे म्शणून जभीन अधीग्रणावाठी याज्म 
ळावनाने जनु्मा बंडाया योडवश वशा यस््मांवाठी नगयो्थान अंतगयत ४५० कोटींचा 
तनधी वलळऴे फाफ म्शणून भंजूय केरा आशे. व्माऩाऱमांवाठी शरयशय नगय मेथे 
धान्मगंज भाकेट फांधण्मात आरे आशे. कऱभना मेथेशी नावपु्र तपे फाजाय वलकभवत 
कयण्मात मेत आशे. मेथीर व्माऩाऱमांना आऩरा व्मलवाम तेथ ेशरवलल्माव ्मांच्मा 
व्मलवामात लदृ्धी शोईर, अवा वलश्लाव ्मानंी मालेऱी ददरा. 

भखु्मभंत्री देलेंद्र पडणलीव म्शणारे, भच्छीवाथ मेथे स्लच्छ आणण वुंदय भटन भाकेट 
अवाले अळी मेथीर वलके्र्मांची जुनी भागणी शोती. मा भागणीरा भान्म करन मेथे 
वुंदय भटन भाकेट उबायण्मात आरे आशे, माचा आनंद आशे. गेल्मा काशी लऴाांत 
भध्म आणण ऩलूय नागऩयूभधीर वलकावकाभांना गती भभऱारी आशे. माभऱेु केलऱ 
ऩलश्चभ नागऩयूचा वलकाव शोतो, ऩलूय-भध्मकड े कुणी रष देत नाशी, अवे कुणीशी 
म्शणणाय नाशी, अवेशी त ेम्शणारे. 

प्रास्तावलक उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय मांनी केरे. त्ऩलूी भखु्मभंत्री देलेंद्र 
पडणलीव ल कें द्रीम भंत्री तनतीन गडकयी मांच्मा शस्त ेपीत काऩनू भटन भाकेटच े
उद घाटन ल रोकाऩयण कयण्मात आर.े तरण फार गणेळ भंडऱाच्मा लतीन े वलय 
ने्मांचा ऩषु्ऩशाय घारनू व्काय कयण्मात आरा. कामयक्रभारा ऩरयवयातीर व्माऩायी, 
नागरयक भोठ्मा वंख्मेने उऩलस्थत शोत.े 

४२ मटन वळके्रत ेआणण ३२ मासोली वळके्रत े



भखु्मभंत्री देलेंद्र पडणलीव आणण कें द्रीम भंत्री तनतीन गडकयी माचं्मा शस्त ेरोकाऩयण 
कयण्मात आरेल्मा भटन आणण भावोऱी भाकेट जभभनीच े एकूण षेत्रपऱ १५३७ 
चौ.भी. अवनू तमभजरा ल ऩदशरा भजरा मांच ेएकूण फांधकाभ षेत्रपऱ ७३८.०१ 
चौ.भी. इतके आशे. तऱभजल्मालय ४८ दकुान-ओटे अवनू ऩदशल्मा भजल्मालय ३८ 
दकुान ओटमांची यचना कयण्मात आरी आशे. वदय फांधकाभावाठी १ कोटी ४७ राख 
इतका तनधी खचय झारा आशे. स्लच्छतकेरयता मेथे २४ ताव भफुरक ऩाणी ऩयुलठा, 
खेऱती शला आणण उजेड याशीर, अळी व्मलस्था कयण्मात आरी आशे. भटन ल 
भावोऱी भाकेटरा खादटक वभाजाच ेऩजूनीम ‘श्री वंत उऩावयाल भशायाज’ मांच ेनाल 
देण्माची भागणी खादटक वभाज ल व्मालवातमकांची आशे. दकुान-ओटमांच ेलाटऩ ल 
व्मलस्थाऩन फाजाय वलबाग भनऩा ल वलके्रते मांच्मा वभन्लमान ेकयण्मात मेईर. 
 


