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संविधान उद्देलिका लिऱाऱेख
कायाकर्े भलू मऩज
ू न बध
ु िारी
नागऩरू , ता. ५ : नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा लतीने वंवलधान चौकात उबायण्मात
मेणा-मा वंवलधान उद्देलळका लळरारेख कामााचे फध
ु लायी (ता.६) वामंकाऱी ५.३०
लाजता भख्
ु मभंत्री दे लेंद्र पडणलीव मांच्मा शस्ते ल केंद्रीम भंत्री ननतीन गडकयी,
ऩारकभंत्री चंद्रळेखय फानलकुऱे मांच्मा शस्ते बलू भऩज
ू न शोणाय आशे . कामाक्रभाच्मा
अध्मषस्थानी भशाऩौय नंदा जजचकाय याशतीर.

वंवलधान चौकातीर डॉ. फाफावाशे फ आंफेडकय मांच्मा ऩत
ु ऱा ऩरयवयात शे वंवलधान
उद्देलळका लळरारेख उबायण्मात मेणाय आशे . कामाक्रभारा वलळेऴ अनतथी म्शणन
ू

खावदाय डॉ. वलकाव भशात्भे, आभदाय नागो गाणाय, आभदाय प्रकाळ गजलबमे,

आभदाय प्रा. जोगें द्र कलाडे, आभदाय प्रा. अननर वोरे, आभदाय गगयीळ व्माव, ऩश्चीभ
नागऩयू चे आभदाय वध
ु ाकय दे ळभख
ु , ऩल
ू ा नागऩयू चे आभदाय कृष्णा खोऩडे, भध्म

नागऩयू चे आभदाय वलकाव कंु बाये , उत्तय नागऩयू चे आभदाय डॉ. लभरींद भाने, दक्षषण
नागऩयू चे आभदाय वध
ु ाकय कोशऱे , उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वलभती

वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, वत्ताऩष नेता वंदीऩ जोळी, वलयोधी ऩष नेता तानाजी लनले,

आमक्
ु त अलबजीत फांगय, वेलाननलत्ृ त वनदी अगधकायी ई.झेड. खोब्रागडे, फवऩा

ऩषनेते भोशम्भद जभार, याष्रलादी कााँग्रेव ऩषनेते दन
ु ेश्लय ऩेठे, लळलवेना ऩषनेते
ककळोय कुभेरयमा, धयभऩेठ झोन वबाऩती प्रभोद कौयती, भहशरा ल फारकल्माण

वलभती वबाऩती प्रगती ऩाटीर, कभरेळ चौधयी, नगयवेवलका लळल्ऩा धोटे , अनतरयक्त

आमक्
ु त यलींद्र ठाकये , अनतरयक्त आमक्
ु त याभ जोळी, अनतरयक्त आमक्
ु त अझीझ
ळेख उऩजस्थत याशतीर.

स्थामी वलभतीचे भाजी वबाऩती तथा कय ल कय आकायणी वलभतीचे वबाऩती

वंदीऩ जाधल मांनी मा कामाावाठी ऩढ
ु ाकाय घेतरा शोता. वंवलधान पाउं डेळनच्मा
भाध्मभातन
ू त्माचा वातत्माने ऩाठऩयु ाला केरा. आकऴाक अळा वंवलधान उद्देलळका

लळरारेखावाठी २३ राख रुऩमांचा ननधी खचा शोणाय आशे . वंवलधान उद्देलळका

लळरारेखाची उं ची वभ
ु ाये १८ ते २० पुट याशणाय अवन
ू मा स्भायकाचे फांधकाभ
वऩलळ्मा ल रार वॅन्डस्टोनने कयण्मात मेईर. माभध्मे वंवलधानाची प्रास्तावलका
भयाठी, हशंदी ल इंग्रजी मा नतन्शी बाऴांभध्मे ऩॉरीभाफार दगडालय कोयरेरी अवेर.
मा स्भायकाची प्रनतकृती वंवद बलनाप्रभाणे याशीर.

