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नागऩरू र्ा होतोय सिकसमािेशक
विकास : मुख्यमंत्री

गीतांजऱी र्ौक ते गांधीसागर डी.ऩी. रस्त्यार्े
भलू मऩज
ू न
नागऩरू , ता. ६ : वभाजातीर ळेलटच्मा भाणवारा वोफत घेऊन वलकावाचे कामय शोईर,
शे रषात ठे लन
ू केंद्रीम भंत्री ननतीन गडकयी मांच्मा नेतत्ृ लात नागऩयू ळशयाच्मा
वलकावाचा वंकल्ऩ आम्शी केरा. प्रत्मेक भाणवारा वोफत घेतल्माने खऱ्मा अथायने

नागऩयू चा वलयवभालेळक वलकाव शोतोम. २१ व्मा ळतकात नागऩयू ळशय शे जगातीर
आधनु नक ळशय अवेर, अवे प्रनतऩादन भख्
ु मभंत्री दे लेंद्र पडणलीव मांनी केरे.

नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा भाध्मभातन
ू गीतांजरी चौक ते गांधीवागय मा डी.ऩी.

यस्तत्माचे बलू भऩज
ू न फध
ु लायी (ता. ६) भख्
ु मभंत्री दे लेंद्र पडणलीव मांच्मा शस्तते झारे.
मालेऱी ते फोरत शोते. माननलभत्त गांधीवागयजलऱीर यजलाडा ऩॅरेव मेथे आमोजजत

कामयक्रभाच्मा अध्मषस्तथानी केंद्रीम भंत्री ननतीन गडकयी शोते. भंचालय याज्माचे
ऊजायभंत्री तथा नागऩयू जजल््माचे ऩारकभंत्री चंद्रळेखय फालनकुऱे , भशाऩौय नंदा
जजचकाय, भध्म नागऩयू चे आभदाय वलकाव कंु बाये , आभदाय वध
ु ाकय कोशऱे , उत्तय

नागऩयू चे आभदाय डॉ. लभलरंद भाने, भाजी आभदाय भोशन भते, आमक्
ु त अलबजीत
फांगय, ज्मेष्ठ नगयवेलक दमाळंकय नतलायी, भाजी भशाऩौय तथा नगयवेलक प्रलीण
दटके, गांधीफाग झोनच्मा वबाऩती लंदना मंगटलाय, धंतोरी झोनच्मा वबाऩती

वलळाखा फांत,े नगयवेलक ॲड. वंजम फारऩांड,े नगयवेवलका वयरा नामक, वलद्मा
कन्शे ये उऩजस्तथत शोत्मा.
ऩढ
ु े फोरताना भख्
ु मभंत्री दे लेंद्र पडणलीव म्शणारे, केंद्रीम भंत्री ननतीन गडकयी मांच्मा

भाध्मभातून वलयच षेत्रात क्रांती झारी आशे . नागऩयू चा वलकाव फघन
आम्शी
ू
आश्चमयचककत झारो, अवे जेव्शा फाशे रून मेणाये रोकं म्शणतात तेव्शा भरा
व्मक्तीळ: आनंद शोतो. गांधीवागयचे गतलैबल ऩयत आणण्मावाठी जो प्रस्तताल याज्म

ळावनाकडे आरा, त्माराशी ळावनाने भंजयु ी ददरी. ऩदशल्मा टप्पप्पमातीर काभांवाठीचा

ननधी भंजूय केरा. गांधीवागयवाठी आणखी ननधी रागरा तय तो कभी ऩडू दे णाय

नाशी. ज्मेष्ठ नगयवेलक दमाळंकय नतलायी मांनी भागणी केरेल्मा ई-रामब्रयीरा

आताच भंजयु ी दे तो. आचायवंदशता रागण्माऩल
ू ी नागऩयू भशानगयऩालरकेने प्रस्तताल

ऩाठवलरा तय तो तातडीने भंजूय करु, अवे आश्लावन भख्
ु मभंत्री दे लेंद्र पडणलीव
मांनी मालेऱी ददरे. वलय रोकप्रनतननधी प्राभाकणकऩणे जनतेवाठी कामय कयीत आशे त.

जात, धभय, ऩंथ न फघता ळावन वलाांना वोफत घेऊन वलकाव कयीत आशे , अवेशी ते
म्शणारे.
तीन महहन्यात ‘रे डडमेड गारमें ट झोन’ : ननतीन गडकरी
१० शजाय भदशरांना लळलणकाभाच्मा भाध्मभातून योजगाय लभऱे र मा शे तूने काशी
लऴाांऩल
ू ी गीता भंददयजलऱीर जागेलय ये डडभेड गायभें ट झोन फनवलण्माव आऩण

भंजुयी ददरी शोती. भात्र तेव्शा वयकाय फदररे आकण प्रस्तताल धऱ
ू खात ऩडरा.
आता नव्माने एम्प्रेव भॉर वभोयीर जागेलय ऩढ
ु ीर तीन भदशन्मात ये डडभेड गायभें ट

झोन तमाय शोईर, अळी घोऴणा केंद्रीम भंत्री ननतीन गडकयी मांनी मालेऱी केरी.

ननवलदा प्रकक्रमा वरू
अवन
आंतययाष्रीम स्ततयालयीर गायभें ट झोन म्शणून ते
ु
ू
ओऱखरे जाईर. भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके मांच्मा ऩढ
ु ाकायानंतय याज्म ळावनाने
गांधीवागय तरालाच्मा वौंदमीकयणावाठी २१ कोटी भंजयू केरे. आता ननलडणक
ु ीच्मा

ननलभत्ताने जेव्शा जाशीयनाभा फनवलण्माची लेऱ आशे तेव्शा जाशीयनाभा वलभती
आऩल्माकडे आरी. आऩल्माकडे वलयच काभे झारी आशे त. आता जाशीयनाम्मात काम

टाकामचे, अवा प्रश्न त्मांनी केल्माचे ना. गडकयी मांनी वांगत वलयच षेत्रात वलकाव

झाल्माचे वच
ू क वलधान केरे. एकट्मा नागऩयू रोकवबा षेत्रात ७० शजाय कोटींची
वलकाव कामय वरू
ु अवल्माचे त्मांनी वांगगतरे.

ज्मेष्ठ नगयवेलक दमाळंकय नतलायी मांनी प्रबाग १९ भधीर वलकावकामायची भादशती

प्रास्ततावलकातून ददरी. गीतांजरी चौक ते गांधीवागय तराल मा यस्तत्मावोफतच ये ल्ले

स्तथानकाच्मा ऩल
े ऩमांत एम्प्रेव भॉररा वभांतय यस्तत्माचे
ू य द्लायाऩावन
ू यजलाडा ऩॅरव

कामयशी वरू
ु शोत अवल्माचे वांगगतरे. यस्तता रुं दीकयणाच्मा मा प्रकल्ऩात फाधीतांना

कुठराशी त्राव शोणाय नाशी, माची काऱजी घेण्मात आल्माचे त्मांनी वांगगतरे. १३
फाधीतांना भारकी शक्काचे ऩट्टे दे ण्मात मेत अवन
ू वदय कामयक्रभात प्रानतननगधक
स्तलरूऩात चाय फाधीतांना भख्
ु मभंत्री दे लेंद्र पडणलीव ल केंद्रीम भंत्री ननतीन गडकयी

मांच्मा शस्तते डडभांड नोट दे ण्मात आरी. डडभांड प्राप्पत झाल्मानंतय वात ददलवांत ३६

शजाय रुऩमे अदा केल्मानंतय आठव्मा ददलळी घयाची चालीचे शस्ततांतयण केरे जाईर,
अवेशी दमाळंकय नतलायी मांनी वांगगतरे.
तत्ऩल
ू ी

यजलाडा

ऩॅरेववभोय

कुदऱ

भारून

भख्
ु मभंत्री

दे लेंद्र

पडणलीव

मांनी

बलू भऩज
ू न केरे. त्मानंतय कोनलळरेचे अनालयण कयण्मात आरे. प्रबाग १९ च्मा

लतीने वलय नेत्मांचा ऩष्ु ऩशाय घारन
वत्काय कयण्मात आरा. वंचारन चभन
ू
प्रजाऩती मांनी केरे. कामयक्रभारा भोठ्मा वंख्मेने ऩदागधकायी, कामयकते ल नागरयक
उऩजस्तथत शोते.

