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मुख्यमंत्री ि ना. गडकरी यांच्या 
हस्ते संविधान उद्देलिका 

लिऱाऱेख कायाकरे् भूलमऩूजन 

नागऩरू, ता. ६ : नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा लतीने वंवलधान चौकात उबायण्मात 
मेणाय अवरेल्मा वंवलधान उदे्दलळका लळरारेख कामााच े भखु्मभंत्री देलेंद्र 
पडणलीव ल कें द्रीम भंत्री ननतीन गडकयी माचं्मा शस्त ेफधुलायी (ता.६) बलूभऩजून झारे. 
मालेऱी वलळऴे अनतथी म्शणून ऩारकभंत्री चंद्रळखेय फानलकुऱे उऩस्स्थत 
शोत.े कामाक्रभाच्मा अध्मषस्थानी भशाऩौय नंदा स्जचकाय शोत्मा. 

माप्रवंगी आभदाय प्रा. अननर वोरे, ऩश्चीभ नागऩयूच े आभदाय वधुाकय देळभखु, 

उत्तय नागऩयूच े आभदाय डॉ. लभरींद भाने, वत्ताऩष नेत े वंदीऩ जोळी, फवऩा 
ऩषनेते भोशम्भद जभार,  भहशरा ल फारकल्माण वलभती वबाऩती प्रगती 
ऩाटीर, स्थामी वलभतीच े भाजी वबाऩती तथा कय ल कय आकायणी वलभतीच े
वबाऩती वंदीऩ जाधल, नगयवेवलका चतेना टाकं, नगयवेलक अभय फागड,े ककळोय 
स्जचकाय, स्जतेंद्र घोडसे्लाय, याजेंद्र वोनकुवये, अनतरयक्त आमकु्त यलींद्र ठाकये, 

अधीषक अलबमंता भनोज तारेलाय, कामाकायी अलबमंता अननरूद्ध चौगंजकय, वशामक 



आमकु्त भशेळ भोयोणे, वशामक आमकु्त अळोक ऩाटीर, भशायाष्ट्र ऑकपवय पोयभच े
वचचल लळलदाव लाव,े धभेळ पुवाटे, वंवलधान पाउंडळेनच े प्रा. भशेंद्रकुभाय भेश्राभ, 

फफरी भेश्राभ, प्रा.ऩलन गजलबमे, दीऩक ननयंजन, मोगेळ राजेंलाय, प्रा. चंद ूफागड,े यभेळ 
लानखेड,े वलळार लानखेड ेउऩस्स्थत शोत.े 

प्रायंबी भखु्मभंत्री देलेंद्र पडणलीव मांच्मावश कें द्रीम भंत्री ननतीन गडकयी, ऩारकभंत्री 
चंद्रळखेय फानलकुऱे, भशाऩौय नंदा स्जचकाय, आभदाय प्रा. अननर 
वोरे, आभदाय वधुाकय देळभखु, आभदाय डॉ. लभरींद भान,े वत्ताऩष नेते वंदीऩ जोळी 
मांच्मावश वला भान्मलयांनी वंवलधानाच े लळल्ऩकाय बायतयत्न डॉ. फाफावाशेफ 
आंफेडकय मांच्मा ऩतुळ्मारा ऩषु्ट्ऩभारा अऩाण करून अलबलादन केरे. मानंतय 
प्रस्तावलत वंवलधान उदे्दलळका लळरारेखाच ेबलूभऩजून केरे. 

देळाच्मा रृदमस्थऱी अवरेल्मा नागऩयूात वंवलधान चौकात वंवलधानाच े लळल्ऩकाय 
डॉ. फाफावाशेफ आंफेडकय मांच्मा ऩतुळ्माची प्रनतष्ट्ठाऩना कयण्मात आरी आशे. भात्र 
भध्मबागी अवरेल्मा वंवलधान चौकाभध्मे वंवलधानाच्मा उद्दलेळकेच ेलळरारेख अवाल े
मावाठी नागऩयू भशानगयऩालरकेवश भशायाष्ट्र ऑकपवय पोयभ ल वंवलधान 
पाउंडळेनद्लाया लायंलाय भागणी कयण्मात मेत शोती. ज्मेष्ट्ठ नगयवेलक वंदीऩ 
जाधल मांनी मावंफंधी लेऱोलेऱी ऩाठऩयुाला केरा ल नागऩयू भशानगयऩालरकेने भागणी 
भंजुय कयीत वदय वंवलधान उदे्दलळका लळरारेखावाठी २३ राख रुऩमे ननधी भंजुय 
केरा. 

प्रास्तावलकात ज्मेष्ट्ठ नगयवेलक वंदीऩ जाधल मांनी वंवलधान उद्देलळका लळरारेखाची 
भाहशती हदरी. २३ राख रुऩमांच्मा ननधीभधनू वाकायण्मात मेणा-मा वंवलधान 
उदे्दलळका लळरारेखाची उंची वभुाये १८ त े २० पुट याशणाय अवनू मा स्भायकाच े
फांधकाभ वऩलळ्मा ल रार वॅन्डस्टोनने कयण्मात मेईर. माभध्मे वंवलधानाची 
प्रास्तावलका भयाठी, हशदंी ल इंग्रजी मा नतन्शी बाऴांभध्मे ऩॉरीभाफार दगडालय 
कोयरेरी अवेर. मा स्भायकाची प्रनतकृती वंवद बलनाप्रभाणे याशीर. वंवलधाच्मा 
प्रनतकृतीलय याजभदु्रा अवरेरे अळोक स्तंब अवणाय आशे. ळशयाच्मा भध्मबागी 



अवरेल्मा लळरारेखाभऱेु ळशयाच्मा वौंदमाात बय ऩडरे, अवा वलश्लावशी त्मांनी 
मालेऱी व्मक्त केरा. 

भखु्मभंत्री देलेंद्र पडणलीव मांच ेस्लागत ज्मेष्ट्ठ नगयवेलक वंदीऩ जाधल मांनी तय 
कें द्रीम भंत्री ननतीन गडकयी मांच े स्लागत अनतरयक्त आमकु्त यलींद्र ठाकये मांनी 
केरे. कामाक्रभाच े वंचारन भनऩाच े जनवंऩका  अचधकायी अळोक कोल्शटकय मांनी 
केरे तय आबाय वशामक आमकु्त भशेळ भोयोणे मांनी भानरे. माप्रवंगी भोठ्मा 
वंख्मेत फौद्ध अनमुामी उऩस्स्थत शोत.े 


