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लिदभाकर्ी िाटर्ाि औद्योलगक क्ांतीकडे
: मुख्यमंत्री देिद्र
ें फडणिीस
लिलिध लिकास कामांर्े भूलमपूजन आलण िोकापकण
नागपूर, ता. ६ : लिदभाकिा आजपयंत जे लमळािे नव्हते ते मागीि साडेर्ार िर्ाकत लमळािे.
समृद्ध मागक हा लिदभाकच्या समृद्धीर्ा मागक आहे. यामुळे लिदभक औद्योलगक क्ांतीकडे िळणार
आहे. िीज िापरासाठी उद्योगांना सबलसडी ददल्यामुळे मोठमोठे उद्योग इथे येत आहेत. जनतेने
आशीिाकद ददिा तर पुढीि पार् िर्ाकत एकही काम लशल्िक राहणार नाही, असे आश्वासन देत
मुख्यमंत्री देिेंद्र फडणिीस यांनी गेल्या साडेर्ार िर्ाकत नागपूरसह लिदभाकत झािेल्या र्ौफे र
लिकासार्ा आिेख मांडिा.
नागपूर महानगरपालिके अंतगकत करण्यात येणाऱ्या लिलिध लिकास कामांसह रे ल्िे, राष्ट्रीय
महामागक प्रालधकरण, सािकजलनक बांधकाम लिभाग, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर महानगर
लिकास प्रालधकरण आदींच्या माध्यमातून होणाऱ्या लिलिध लिकास कामांच्या ई-भूलमपूजन
आलण िोकापकण कायकक्मार्े आयोजन फु टाळा तिाि बुधिारी (ता.६) येथे करण्यात आिे होते.
याप्रसंगी ते बोित होते.
मंर्ािर कें द्रीय मंत्री लनतीन गडकरी, राज्यार्े ऊजाक मंत्री तथा नागपूर लजल्यार्े पािकमंत्री
र्ंद्रशेखर बािनकु ळे , अन्न ि नागरी पुरिठा मंत्री लगरीश बापट, महापौर नंदा लजर्कार, लजल्हा
पररर्द अध्यक्षा लनशा सािरकर, खासदार अशोक नेते, आमदार सुधाकर देशमुख, आमदार
अलनि सोिे, आमदार सुधाकर कोहळे , आमदार कृ ष्णा खोपडे, आमदार डॉ. लमिींद माने,
आमदार लिकास कुं भारे , आमदार समीर मेघ,े उपमहापौर दीपराज पाडीकर, मनपातीि

सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, नासुप्रर्े लिश्वत भूर्ण शशगणे, महामेट्रोर्े व्यिस्थापकीय संर्ािक
ब्रजेश दीलक्षत, मनपार्े आयुक्त अलभजीत बांगर, नासुप्रच्या सभापती शीति उगिे, मध्य रे ल्िेर्े
डीआरएम सोमेश कु मार, दलक्षण मध्य रे ल्िेच्या डीआरएम श्रीमती बंदोपाध्याय उपलस्थत होते.
पुढे बोिताना मुख्यमंत्री देिेंद्र फडणिीस म्हणािे, नागपूरर्ा लिकास करताना के िळ
इन्रास्ट्रक्र्रर्ार् लिकास के िा नाही तर समाजातीि प्रत्येक घटकािा ध्यानात ठे िून लिकास
करण्यात आिा. हा लिकास म्हणजे खऱ्या अथाकने सिकसमािेशक मानिी लिकास होय. नागपूरात
लमहानच्या माध्यमातून औद्योलगक क्षेत्रात, सिीस सेक्टरच्या माध्यमातून आलण पयकटनाच्या
माध्यमातून हजारो रोजगार उपिब्ध होत आहेत. फु टाळ्यातीि आंतरराष्ट्रीय दजाकर्े म्यूझीकि
फाऊंटेन आलण गोरे िाडा प्रालणसंग्रहािय हे आंतरराष्ट्रीय स्तरािरर्े महत्िार्े पयकटन कें द्र होणार
असून भलिष्यात नागपूर ही पयकटनार्ी राजधानी होईि, अशी ग्िाही मुख्यमंत्री देिेंद्र
फडणिीस यांनी ददिी.
कें द्रीय मंत्री लनतीन गडकरी म्हणािे, अजनी येथीि मल्टीमोडि हब, फु टाळा येथीि
आंतरराष्ट्रीय स्तरािरच्या किािंतांर्े योगदान असिेिे म्यूझीकि फाउं टेन, मेट्रोच्या पुढच्या
टप्पप्पयातीि ब्रॉडगेज मेट्रो, मेट्रो रे ल्िे आलण रस्ते िाहतूक असिेिा डबि डेकर पूि, सीएनजीिर
र्ािणारी लसटी बस, इथेनॉििर र्ािणारी ग्रीन बस, सांडपाण्यार्ी लिक्ी करून पैसे
कमलिणारी महानगरपालिका हे नागपूरातीि सिक प्रयोग देशातीि पलहिे प्रयोग ठरिे आहे. या
शहराने लिकासाच्या बाबतीत अनेक आंतरराष्ट्रीय लिक्म के िे आहेत. भलिष्यात नागपुरात
तेिंगखेडीत ॲग्रो कन्व्हेन्व्शन सें टर आणि णमहान येथे प्रस्ताणित आं तरराष्ट्रीय कन्व्हेन्व्शन सें टर
नागपूरची ओळख आं तरराष्ट्रीय पातळीिर करिारे राहील, असेही ते म्हिाले.
यािेळी पालकमंत्री चंद्रशे खर बािनकुळे यां नी मुख्यमंत्री देिेंद्र फडणिीस आलण कें द्रीय मंत्री लनतीन

गडकरी यांच्या नेतृत्िात शासन काळात झािेल्या लिकास कामांर्ी आलण िोकालभमुख
लनणकयांर्ी, त्याच्या यशस्िी अंमिबजािणीर्ी मालहती ददिी.
तत्पुिी दीपप्रज्ििन करून मान्यिरांनी कायकक्मार्े उद्घाटन के िे. ज्या ज्या प्रकल्पार्े ईभूलमपूजन आलण िोकापकण झािे त्या त्या प्रकल्पा संदभाकतीि मालहती संबंलधत लिभागाच्या
िररष्ठ अलधकाऱ्यांनी ददिी. मालहती ददल्यानंतर संबंलधत प्रकल्ल्पार्े भूलमपूजन मुख्यमंत्री देिेंद्र
फडणिीस आलण कें द्रीय मंत्री लनतीन गडकरी यांनी ररमोटर्ी कळ दाबून के िे.
यािेळी िाढददिसालनलमत्त आमदार कृ ष्णा खोपडे यांर्ा तर लनधाकररत िेळेच्या आधी मेट्रोर्े
काम पूणक करणारे मेट्रोर्े व्यिस्थापकीय संर्ािक ब्रजेश दीलक्षत यांर्ा ना. देिेंद्र फडणिीस ि

ना.लनतीन गडकरी यांनी शाि, श्रीफळ देऊन सत्कार के िा. ना. लनतीन गडकरी यांच्या लिकास
कायाकर्ा आढािा घेणाऱ्या ‘मी खासदार’ या सीडीर्े िोकापकण आलण अन्न ि नागरी पुरिठा
मंत्री लगरीश बापट यांच्या मतदार संघातीि लिकास कामांर्ा आढािा घेणाऱ्या ‘पुण’े या
पुस्तकार्े प्रकाशनही मान्यिरांच्या हस्ते करण्यात आिे. पलिम नागपूर लिधानसभा मतदार
संघाच्या ितीने आमदार सुधाकर कोहळे आलण मंडळ अध्यक्ष दकसन गािंडे यांनी दोन्ही
नेत्यांर्ा सत्कार के िा. संर्ािन रे णुका देशकर यांनी के िे तर आभार आमदार सुधाकर देशमुख
यांनी मानिे. कायकक्मािा नागपुरातीि हजारो नागररकांर्ी उपलस्थती होती. टेकडी गणेश
ट्रस्टच्या ितीने पुििामा येथीि शहीद जिान कु टुंलबयांच्या मदतीकरीता २१ िाख रूपयांच्या
मदतीर्ा धनादेश पंतप्रधान सहायता लनधीच्या नािाने मुख्यमंत्रयांकडे सुपद
ू क करण्यात आिा.
या प्रकल्पांर्े झािे भूलमपूजन
नागपूर महानगरपालिका : जुन्या पथददव्यांर्े निीन एिईडी पथददव्यांमध्ये पराितीत
करण्याच्या कामार्ा शुभारं भ, सीमेंट रस्ते टप्पपा क्. तीन अंतगकत होणाऱ्या ३९.४३ दकमी
िांबीच्या रस्ता कामार्े भूलमपूजन, अमृत योजनेंतगकत जागृती कॉिनी येथीि ३९ िक्ष
ककमतीच्या आलण शास्त्री िेआऊट येथीि ८७ िक्ष रूपये खर्ाकच्या उद्यानार्े भूलमपूजन, मेट्रो
रे ल्िे मागाकिरीि १९ कोटी रूपयांच्या प्रकाश इन्रास्ट्रक्र्रर्े भूलमपूजन, ४२ मेगा िॅट सोिर
प्रकल्पार्े भूलमपूजन.
नागपूर सुधार प्रन्यास : फु टाळा तिाि येथीि आंतररष्ट्रीय दजाकच्या म्युलझकि फाऊंटेन कामार्े
भूलमपूजन अंबाझरी येथीि िाईट ॲण्ड साऊंड शो कामाचा शुभारं भ, िाठोडा, तरोडी खु., िां जरी
येथील ४२२ कोटी णकंमतीच्या पंतप्रधान आिास योजनेंतगगत करण्यात आले ल्या कामाचे लोकापगि ि
अन्य कामां चा शुभारं भ.
दक्षिण मध्य रे ल्वे : नागपूर-नागभीड ब्रॉडगेज कन्व्हशगन पररयोजना ि डॉ. बाबासाहे ब आं बेडकर
णिमानतळािर रे ल्वे आरक्षि केंद्राचे लोकापगि.
मध्य रे ल्वे : अजनी रे ल्वे स्थानकािरील एक्सले टर, मध्य रे ल्वे नागपूर मंडळां तगगत होिाऱ्या णिणिध
णिकास कामां चे भूणमपूजन.
एनएचएआय आक्षण आरएनडीए याांच्यामध्ये अजनी इां टरमॉडे ल स्टे शन सांदर्ाात झाला
सामांजस्य करार
इन्स्टिटयु ट ऑफ डरायहींग, टर े णनंग ॲण्ड ररसचग सब सेंटरचे भूणमपूजन.
सार्ाजक्षनक बाां धकाम क्षर्र्ाग : केंद्रीय मागग णनधी अंतगगत णिणिध णिकास कामां चे ई-भूणमपूजन.

