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लिदभाकर्ी िाटर्ाि औद्योलगक क्ातंीकडे 

: मुख्यमंत्री दिेेंद्र फडणिीस 

लिलिध लिकास कामारं् ेभलूमपजून आलण िोकापकण 

नागपरू, ता. ६ : लिदभाकिा आजपयंत जे लमळािे नव्हते ते मागीि साडरे्ार िर्ाकत लमळािे. 

समृद्ध मागक हा लिदभाकच्या समृद्धीर्ा मागक आह.े यामुळे लिदभक औद्योलगक क्ांतीकड े िळणार 

आह.े िीज िापरासाठी उद्योगांना सबलसडी ददल्यामुळे मोठमोठे उद्योग इथे येत आहते. जनतेने 

आशीिाकद ददिा तर पुढीि पार् िर्ाकत एकही काम लशल्िक राहणार नाही, असे आश्वासन दते 

मुख्यमंत्री दिेेंद्र फडणिीस यांनी गेल्या साडरे्ार िर्ाकत नागपूरसह  लिदभाकत झािले्या र्ौफेर 

लिकासार्ा आिेख मांडिा. 

नागपूर महानगरपालिकेअंतगकत करण्यात येणाऱ्या लिलिध लिकास कामांसह रेल्िे, राष्ट्रीय 

महामागक प्रालधकरण, सािकजलनक बांधकाम लिभाग, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर महानगर 

लिकास प्रालधकरण आदींच्या माध्यमातून होणाऱ्या लिलिध लिकास कामांच्या ई-भूलमपूजन 

आलण िोकापकण कायकक्मारे् आयोजन फुटाळा तिाि बुधिारी (ता.६) येथे करण्यात आिे होते. 

याप्रसंगी ते बोित होते. 

मंर्ािर कें द्रीय मंत्री लनतीन गडकरी, राज्यारे् ऊजाक मंत्री तथा नागपूर लजल्यारे् पािकमंत्री 

रं्द्रशेखर बािनकुळे, अन्न ि नागरी पुरिठा मंत्री लगरीश बापट, महापौर नंदा लजर्कार, लजल्हा 

पररर्द अध्यक्षा लनशा सािरकर, खासदार अशोक नेते, आमदार सुधाकर दशेमुख, आमदार 

अलनि सोि,े आमदार सुधाकर कोहळे, आमदार कृष्णा खोपड,े आमदार डॉ. लमिींद माने, 

आमदार लिकास कंुभारे, आमदार समीर मेघ,े उपमहापौर दीपराज पाडीकर, मनपातीि 



सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, नासुप्ररे् लिश्वत भरू्ण शशगण,े महामेट्रोरे् व्यिस्थापकीय संर्ािक 

ब्रजेश दीलक्षत, मनपारे् आयुक्त अलभजीत बांगर, नासुप्रच्या सभापती शीति उगि,े मध्य रेल्िेरे् 

डीआरएम सोमेश कुमार, दलक्षण मध्य रेल्िेच्या डीआरएम श्रीमती बंदोपाध्याय उपलस्थत होते. 

पुढे बोिताना मुख्यमंत्री दिेेंद्र फडणिीस म्हणािे, नागपूरर्ा लिकास करताना केिळ 

इन्रास्ट्रक्र्रर्ार् लिकास केिा नाही तर समाजातीि प्रत्येक घटकािा ध्यानात ठेिून 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 आहते. फुटाळ्यातीि आंतरराष्ट्रीय दजाकरे् म्यूझीकि 

फाऊंटेन आलण गोरेिाडा प्रालणसंग्रहािय ह ेआंतरराष्ट्रीय स्तरािररे् महत्िारे् पयकटन कें द्र होणार 

असून भलिष्यात नागपूर ही पयकटनार्ी राजधानी होईि, अशी ग्िाही मुख्यमतं्री दिेेंद्र 

फडणिीस यांनी ददिी. 

कें द्रीय मंत्री लनतीन गडकरी म्हणाि,े अजनी यथेीि मल्टीमोडि हब, फुटाळा यथेीि 

आंतरराष्ट्रीय स्तरािरच्या किािंतांरे् योगदान असििे े म्यूझीकि फाउंटेन, मेट्रोच्या पुढच्या 

टप्पप्पयातीि ब्रॉडगेज मेट्रो, मेट्रो रेल्ि ेआलण रस्ते िाहतूक असििेा डबि डकेर पिू, सीएनजीिर 

र्ािणारी लसटी बस, इथेनॉििर र्ािणारी ग्रीन बस, सांडपाण्यार्ी लिक्ी करून पैस े

कमलिणारी महानगरपालिका ह ेनागपूरातीि सिक प्रयोग दशेातीि पलहि ेप्रयोग ठरि ेआह.े या 

शहराने लिकासाच्या बाबतीत अनेक आंतरराष्ट्रीय  लिक्म केिे आहते. भलिष्यात नागपुरात 

तेिंगखेडीत ॲग्रो कन्व्हेन्व्शन सेंटर आणि णमहान येथे प्रस्ताणित आंतरराष्ट्र ीय कन्व्हेन्व्शन सेंटर 

नागपूरची ओळख आंतरराष्ट्र ीय पातळीिर करिारे राहील, असेही ते म्हिाले. 

यािेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बािनकुळे यांनी मुख्यमंत्री दिेेंद्र फडणिीस आलण कें द्रीय मतं्री लनतीन 

गडकरी यांच्या नेतृत्िात शासन काळात झािेल्या लिकास कामांर्ी आलण िोकालभमखु 

लनणकयांर्ी, त्याच्या यशस्िी अंमिबजािणीर्ी मालहती ददिी. 

तत्पुिी दीपप्रज्ििन करून मान्यिरांनी कायकक्मारे् उद्घाटन केि.े ज्या ज्या प्रकल्पारे् ई-

भूलमपूजन आलण िोकापकण झाि े त्या त्या प्रकल्पा संदभाकतीि मालहती संबंलधत लिभागाच्या 

िररष्ठ अलधकाऱ्यांनी ददिी. मालहती ददल्यानंतर संबंलधत प्रकल्ल्पारे् भूलमपूजन मुख्यमतं्री दिेेंद्र 

फडणिीस आलण कें द्रीय मंत्री लनतीन गडकरी यांनी ररमोटर्ी कळ दाबून केिे. 

यािेळी िाढददिसालनलमत्त आमदार कृष्णा खोपड े यांर्ा तर लनधाकररत िेळेच्या आधी मेट्रोरे् 

काम पूणक करणारे मेट्रोरे् व्यिस्थापकीय संर्ािक ब्रजेश दीलक्षत यांर्ा ना. दिेेंद्र फडणिीस ि 



ना.लनतीन गडकरी यांनी शाि, श्रीफळ दऊेन सत्कार केिा. ना. लनतीन गडकरी यांच्या लिकास 

कायाकर्ा आढािा घेणाऱ्या ‘मी खासदार’ या सीडीरे् िोकापकण आलण अन्न ि नागरी पुरिठा 

मंत्री लगरीश बापट यांच्या मतदार सघंातीि लिकास कामांर्ा आढािा घेणाऱ्या ‘पुण’े या 

पुस्तकारे् प्रकाशनही मान्यिरांच्या हस्ते करण्यात आिे. पलिम नागपूर लिधानसभा मतदार 

संघाच्या ितीने आमदार सधुाकर कोहळे आलण मंडळ अध्यक्ष दकसन गािंड े यांनी दोन्ही 

नेत्यांर्ा सत्कार केिा. संर्ािन रेणुका दशेकर यांनी केिे तर आभार आमदार सुधाकर दशेमखु 

यांनी मानिे. कायकक्मािा नागपुरातीि हजारो नागररकांर्ी उपलस्थती होती. टेकडी गणेश 

ट्रस्टच्या ितीने पिुिामा येथीि शहीद जिान कुटंुलबयांच्या मदतीकरीता २१ िाख रूपयांच्या 

मदतीर्ा धनादशे पंतप्रधान सहायता लनधीच्या नािाने मुख्यमंत्रयांकड ेसुपदूक करण्यात आिा. 

या प्रकल्पारं् ेझाि ेभलूमपजून 

नागपरू महानगरपालिका : जुन्या पथददव्यांरे् निीन एिईडी पथददव्यांमध्ये पराितीत 

करण्याच्या कामार्ा शभुारंभ, सीमेंट रस्ते टप्पपा क्. तीन अंतगकत होणाऱ्या ३९.४३ दकमी 

िांबीच्या रस्ता कामारे् भूलमपूजन, अमृत योजनेंतगकत जागृती कॉिनी यथेीि ३९ िक्ष 

ककमतीच्या आलण शास्त्री िेआऊट यथेीि ८७ िक्ष रूपये खर्ाकच्या उद्यानारे् भूलमपूजन, मेट्रो 

रेल्िे मागाकिरीि १९ कोटी रूपयांच्या प्रकाश इन्रास्ट्रक्र्ररे् भूलमपूजन, ४२ मेगा िॅट सोिर 

प्रकल्पारे् भूलमपूजन.    

नागपरू सधुार प्रन्यास : फुटाळा तिाि यथेीि आंतररष्ट्रीय दजाकच्या म्युलझकि फाऊंटेन कामारे् 

भूलमपूजन अंबाझरी येथीि िाईट ॲण्ड साऊंड शो कामाचा शुभारंभ, िाठोडा, तरोडी खु., िांजरी 

येथील ४२२ कोटी णकंमतीच्या पंतप्रधान आिास योजनेंतगगत करण्यात आलेल्या कामाचे लोकापगि ि 

अन्य कामांचा शुभारंभ. 

दक्षिण मध्य रेले्व : नागपूर-नागभीड ब्रॉडगेज कन्व्हशगन पररयोजना ि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

णिमानतळािर रेले्व आरक्षि कें द्राचे लोकापगि. 

मध्य रेले्व : अजनी रेले्व स्थानकािरील एक्सलेटर, मध्य रेले्व नागपूर मंडळांतगगत होिाऱ्या णिणिध 

णिकास कामांचे भूणमपूजन. 

एनएचएआय आक्षण आरएनडीए याांच्यामधे्य अजनी इांटरमॉडेल से्टशन सांदर्ाात झाला 

सामांजस्य करार 

इन्स्टिट  युट ऑफ डर ायहीगं, टर ेणनंग ॲण्ड ररसचग सब सेंटरचे भूणमपूजन. 

सार्ाजक्षनक बाांधकाम क्षर्र्ाग : कें द्रीय मागग णनधी अंतगगत णिणिध णिकास कामांचे ई-भूणमपूजन. 



 


