नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर
(जनसंऩकक वळभाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. ३० ऑगस्ट २०१९

जजजाऊ ऴोध संस्थान प्रकल्ऩ दजाकत्मक
उत्ऩादनांचे केंद्र होणार : केंद्रीय मंत्री
ननतीन गडकरी

‘जजजाऊ ऴोध संस्थान’ महहऱा उद्योजजका भळन
प्रकल्ऩाचे भलू मऩज
ू न
प्रकल्ऩासाठी केंद्र ळ सरकारकडून २० कोटीची भरीळ
मदत

नागऩरू ,ता.३० : नागऩयू भशानगयऩालरकेतपे ल याज्म ळावनाच्मा ननधीभधन
ू तमाय

शोणाये ‘जजजाऊ ळोध वंस्थान’ भहशरा उद्मोजजका बलन प्रकल्ऩ शे नागऩयू ळशयातीर
फचत गटांना उद्मोगाद्लाये फऱ दे णाये ठयणाय आशे . मा प्रकल्ऩाद्लाये भहशरांना

उद्मोगाचे प्रलळषण दे उन तमांच्माद्लाये ननलभित उतऩादनांना फाजाय उऩरब्ध करुन

दे ण्माची वद्ध
ु ा गयज आशे . भहशरांभध्मे प्रचंड षभता आशे . कोणतेश कामि तनतळम
फायकाईने कयण्माची करा भहशरांभध्मे आशे . तमाभऱ
ु े कोणतेश उतऩादन तमाय

कयताना तमाचा दजाि, ऩॅकेजींग ल भाकेहटंग माकडे वलळेऴ रष दे उन मोग्म कामि

केल्माव भनऩाचा शा ऩथदळी प्रकल्ऩ दजाितभक उतऩादनांचे केंद्र म्शणून ऩढ
ु े मेईर,
तवा वलश्लाव केंद्र म भंत्री ननतीन गडकय मांनी व्मक्त केरा.

भनऩाच्मा धयभऩेठ झोन तंतगित प्रबाग १५ भधीर ळंकय नगय मेथीर जजजाभाता
वबागश
ु लाय (ता.३०) ‘जजजाऊ ळोध वंस्थान’ भहशरा उद्मोजजका बलन
ृ ाजलऱ ळक्र
प्रकल्ऩाचे केंद्र म भंत्री ननतीन गडकय मांच्मा शस्ते बलू भऩज
ू न झारे. याज्म भहशरा
आमोगाच्मा प्रज्लरा मोजने तंतगित फचत गटातीर भहशरांवाठी एक हदलवीम
प्रलळषण कामिळाऱे चश
े मालेऱी उद्घाटन कयण्मात आरे. मालेऱी ते फोरत

शोते. कामिक्रभारा प्रभख
ु तनतथी म्शणन
ू याज्माचे वलतत आणण ननमोजन, लन भंत्री

वध
ु ीय भन
ु गंट लाय, याज्माचे ऊजाि, नलीन ल नलीकयणीम ऊजाि याज्म उतऩादन ळल्
ु क
तथा नागऩयू जजल््माचे ऩारकभंत्री चंद्रळेखय फालनकुऱे , वालिजननक फांधकाभ
लन, आहदलावी वलकाव याज्मभंत्री डॉ. ऩरयणम पुके, याज्म भहशरा आमोगाच्मा

तध्मषा वलजमा यशाटकय, भशाऩौय नंदा जजचकाय, आभदाय वध
ु ाकय दे ळभख
ु , आभदाय
वध
ु ाकय कोशऱे , याभटे कचे आभदाय भलरक्काजन
ुि ये ड्डी, उऩभशाऩौय द ऩयाज

ऩाडीकय, वतताऩष नेते वंद ऩ जोळी, तनतरयक्त आमक्
ु त यलींद्र ठाकये , वक्ष्
ु भ, रघु ल
भध्म उद्मोग वंस्थान नागऩयू चे वंचारक ऩी.एव. ऩारेलाय, भहशरा ल फारकल्माण

वलभती वबाऩती वंगीता गग-शे , स्थाऩतम वलभती वबाऩती तबम गोटे कय, जरप्रदाम
वलभती वबाऩती वलजम झरके, धयभऩेठ झोन वबाऩती तभय फागडे, प्रतोद हदव्मा
धयु डे, ज्मेष्ठ नगयवेलक वन
ु ीर तग्रलार, नगयवेवलका उज्ज्लरा ळभाि, नगयवेवलका

रूऩा याम, नगयवेवलका ऩरयणीता पुके, नगयवेवलका लऴाि ठाकये , नगयवेवलका प्रगती
ऩाट र, नगयवेवलका चेतना टांक, नगयवेलक वलिश्री वन
ु ीर हशयणलाय, वंजम फंगारे,
नागेळ वशाये , बगलान भें ढे, प्रभोद कौयती, ननळांत गांधी, तनतरयक्त आमक्
ु त याभ
जोळी, उऩामक्
ु त डॉ.यं जना राडे, धयभऩेठ झोनचे वशामक आमक्
ु त प्रकाळ
लयाडे, कामिकाय तलबमंता गगय ळ लावननक आद उऩजस्थत शोते.

ऩढ
ु े फोरताना केंद्र म भंत्री ननतीन गडकय म्शणारे, छत्रऩती लळलाजी भशायाज शे

तलघ्मा भशायाष्राचे आदळि आशे त. याज्माच्मा आदळि याजारा घडवलण्माचे भशतलाचे
कामि याजभाता जजजाऊ मांनी केरे. तमांच्मा नालाने नागऩयू ळशयाभध्मे भहशरांवाठी

‘जजजाऊ ळोध वंस्थान’ भहशरा उद्मोजजका बलन प्रकल्ऩ वाकायत आशे श

तलबभानास्ऩद फाफ आशे . मा प्रकल्ऩाच्मा भाध्मभातून भहशरांनी औद्मोगगकदृष््मा
ल तमातून आगथिकदृष््मा वषभ शोउन तनेक छत्रऩती लळलाजी भशायाजांवायखे

वभाजावाठी काश कयण्माच्मा बालनेने कामि कयणाये तनेक लळलाजी घडलाले, तवे
आलाशनश ना. ननतीन गडकय मांनी केरे. फचत गटाच्मा भाध्मभातन
ू तमाय

कयण्मात मेणा-मा उतऩादनांच्मा गण
ु लततेफाफत कोणतमाश प्रकाये तडजोड करू नका.
दजेदाय उतऩादन शे च वषभीकयणाच्मादृष्ट ने भशतलाचे ऩाउर ठयणाय आशे , तवा
भंत्रश तमांनी उऩजस्थत फचत गटाच्मा भहशरांना हदरा.
प्रदऴकन केंद्रासाठी १० कोटी ननधी
‘जजजाऊ ळोध वंस्थान’ भहशरा उद्मोजजका बलन प्रकल्ऩाद्लाये भहशरांनी तमाय
केरेल्मा उतऩादनांना फाजायऩेठ लभऱलन
ू दे णे ल तमाचे भाकेहटंग कयणे शे भोठे

आव्शान आशे . तमाय उतऩादनांच्मा वलक्रीभधन
ू च भहशरांच्मा कामािरा ख-मा तथािने
न्माम लभऱणाय आशे . तमाभऱ
ु े मा उतऩादनांची ग्राशकांळी ओऱख व्शाली, तमांच्मा
उतऩादनांचे भाकेहटंग व्शाले मावाठी वक्ष्
ु भ, रघु ल भध्मभ उद्मोग भंत्रारमाच्मा

लतीने माच प्रकल्ऩाभध्मे प्रदळिन केंद्र वाकायण्मात माले. मा केंद्राभध्मे ७०० ते ८००
रोकांच्मा फवण्माची व्मलस्था तवरेरे वबागश
ृ , ततमाधनु नक उऩकयणांचा वभालेळ,
डडजीटर स्क्रीन, याउं ड टे फर कॉन्पयन्व शॉर, ई-रामब्रय , वौय उजाि ऩॅनर तवे

ततमाधनु नक तंत्रसानाने ऩरयऩण
ू ि प्रदळिन केंद्र वाकायण्मात माले. मा केंद्रावाठी लेगऱा
१० कोट ननधी भंत्रारमातपे ऩयु वलण्मात मेईर, तळी घोऴणाश ना. ननतीन गडकय
मांनी केर . मालळलाम भहशरांच्मा वषभीकयणावाठी तमांना स्लमंयोजगायाचे धडे
दे ण्मावाठी वलि भहशरा नगयवेवलकांनी आऩाऩल्मा प्रबागात भहशरा प्रलळषण

कामिक्रभ घ्माले मावाठी वक्ष्
ु भ, रघु ल भध्मभ उद्मोग वलबागाद्लाये वंऩण
ू ि वशकामि

कयण्मात मेईर, तवे आलाशन कय त मा प्रलळषण कामिक्रभाचे वभन्लमाचे जफाफदाय
ककतीदा तजभेया मांना दे ण्मात आल्माचेश तमांनी जाश य केरे.
महहऱा उद्योजजका भळन प्रकल्ऩासाठी आणखी १० कोटी : ना. सध
ु ीर मन
ु गंटीळार

याज्माभध्मे उद्मोग बलनाद्लाये वलवलध कामि कयण्मात मेतात. भात्र भहशरांवाठी

वलळेऴ तवे उद्मोग बलन याज्मात कुठे च नाश . भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी शा
प्रकल्ऩ नागऩयू ात वरू
ु कयण्मावाठी ऩढ
ु ाकाय घेतरा. भहशरांवाठी स्लतंत्र उद्मोग

बलन याज्मात प्रथभच वाकायरा जात आशे . मा प्रकल्ऩावाठी १७ कोट ४१ रष ९४
शजाय ६५६ रुऩमे ननधी प्रस्तावलत आशे . आधी मावाठी याज्म वयकायकडून १० कोट

रुऩमे ननधी दे ण्मात आरा आशे . भात्र भहशरांच्मा वषभीकयणाच्मा दृष्ट ने भशतलाची

बलू भका फजालणा-मा मा प्रकल्ऩारा ननधी कभी ऩडू नमे मावाठी याज्म वयकायकडून
आणखी १० कोट तवा एकूण २० कोट ननधी प्रकल्ऩावाठी दे ण्मात मेत आशे , तळी
घोऴणा याज्माचे वलतत आणण ननमोजन, लन भंत्री वध
ु ीय भन
ु गंट लाय मांनी मालेऱी
केर .

केंद्र ल याज्म वयकायकडून भहशरांवाठी वरू
ु कयण्मात आरेल्मा प्रतमेक मोजनांचा

पामदा भहशरांना व्शाला मावाठी तळा मोजनांच्मा ऩत
ि ेवाठी वदै ल ततऩय आशोत.
ू त
२०२५ ऩमित भशायाष्र याज्माची ‘लन हरर मन डॉरय’ तथिव्मलस्था कयण्माचे रष
आशे . भात्र भहशरांच्मा आगथिक वषभीकयणालळलाम ते ळक्म नाश . तमाभऱ
ु े

भहशरांवाठी तवे उद्मोग बलन भशतलाची बलू भका फजालणाय आशे त. उद्मोग

बलनाच्मा भाध्मभातन
ू भहशरा प्रगती वाधतीर तेव्शाच माच्मा ननलभितीरा पलरत
लभऱे र, तवेश ते म्शणारे.

आज तगयफतती, टूथवऩक, तंडी मावायखी छोट उतऩादने फाशे य याज्म तथला चीन,
कोय मा तळा दे ळांभधन
ू आमात कयाली रागतात. तळा लस्तंच्
ू मा उतऩादनांवाठी

भहशरा फचत गटांना प्रलळषण दे उन तमावाठी तमांनी आथीक भदत करुन फाशे य र
दे ळातीर आमात फंद कयता मेउ ळकेर, तवे वांगताना तनेक उदाशणाद्लाये तमांनी
भहशरांच्मा वषभीकयणाची भाहशती हदर .

औद्यागगक ऺेत्रातही महहऱा प्रगती साधतीऱ : ना.चंद्रऴेखर बाळनकुले

ऩारकभंत्री चंद्रळेखय फालनकुऱे म्शणारे, ‘जजजाऊ ळोध वंस्थान’ भहशरा उद्मोजजका
बलन प्रकल्ऩ म्शणजे भख्
ु मभंत्री दे लेंद्र पडणलीव, केंद्र म भंत्री ननतीन गडकय ,

वलततभंत्री वध
ु ीय भन
ु गंट लाय मांच्मा नेततृ लात ल भशाऩौय नंदा जजचकाय मांच्मा

ऩढ
ु ाकयाने भहशरांच्मा उतथानावाठीचे भोठे ऩाउर आशे . मा प्रकल्ऩाद्लाये भहशरा

प्रतमेक षेत्राप्रभाणेच औद्मोगगक षेत्रातश प्रगती वाधन
ु नागऩयू ळशयाचे नाल जगात
आणखी भोठे कयतीर, तवा वलश्लावश तमांनी व्मक्त केरा.

याज्मभंत्री डॉ.ऩरयणम पुके मांनी प्रकल्ऩाची स्तुती केर . भहशरांच्मा ननणिमषभता
आणण नलननलभिती षभतेभऱ
ु े उततभ उतऩादनाचा राब घेता मेणाय आशे . भहशरा

फचत गटाद्लाये ननलभित उतऩादनांना माद्लाये भोठे भाकेट उऩरब्ध शोउ ळकेर, तवा
आळालाद व्मक्त केरा.

ऴासनाच्या योजनांचा ऱाभ घेऊन आत्मननभकर व्हा : वळजया रहाटकर
आज केंद्र आणण याज्म वयकायकडून भहशरांवाठी वलवलध मोजना याफवलण्मात मेत

आशे त. भहशरांना वषभ कयणे शे वयकायचे कामि आशे . केंद्रात ऩंतप्रधान नयें द्र भोद
मांनी भहशरा केंद्र धोयण याफलन
ू भहशरांवाठी तनेक मोजना वरू
ु केल्मा आशे त.

याज्मातश भख्
ु मभंत्री दे लेंद्र पडणलीव मांच्मा नेततृ लात तनेक मोजना याफवलण्मात
मेत आशे त. भहशरांच्मा वयु षेच्मा दृष्ट नेश तनेक कामदे आशे त. ळावनाच्मा मा

मोजना आणण कामदे मांचा मोग्म तभ्माव करून वयकायच्मा मोजनांचा मोग्म राब
घेऊन आतभननबिय व्शा, तवे आलाशन याज्म भहशरा आमोगाच्मा तध्मषा वलजमा
यशाटकय मांनी केरे.
याज्म भहशरा आमोगाच्मा प्रज्लरा मोजने तंतगित फचत गटातीर भहशरांवाठी एक

हदलवीम प्रलळषण कामिळाऱे चे आमोजन मालेऱी कयण्मात आरे शोते. माप्रवंगी तमांनी
ळशयातीर फचत गटातीर भहशरांना भहशरा वलऴमक कामद्माची भाहशती, भहशरा
वलऴमक ळावनाच्मा वलवलध मोजना आद ंची भाहशती हदर . याज्मबय

कामिक्रभांद्लाये याज्म भहशरा आमोगाच्मा तध्मषा वलजमा यशाटकय भहशरांना भाहशती
दे त तवन
ू नागऩयू ात तमांचा ळंबयाला कामिक्रभ ऩाय ऩडरा शे वलळेऴ. भहशरांना

याज्मात ऩाच राख भहशरा फचत गट तवन
ू एक कोट भहशरा माभध्मे कामियत

आशे त. नागऩयू भशानगयऩालरकेभध्मे १६२१ फचत गट तवन
ू माऩैकी १५०० फचत
गटांना भनऩातपे कपयता ननधी दे ऊन वषभ कयण्मात मेत आशे श तलबनंदनीम
फाफ तवन
ू मावाठी तमांनी भनऩाचे तलबनंदन केरे.

भगगनींनो ऩढ
ु े या, धैयाकने ळाटचाऱ करा : महाऩौर नंदा जजचकार
आऩल्मा ळशयातीर भहशरांनी वलिच स्तयाभध्मे प्रगती वाधाली तमांच्मा तडचणींऩढ
ु े
तमा हशंभतीने उभ्मा याशाव्मात मावाठी तमांना फऱ लभऱण्मावाठी काश कयण्माची
इच्छा वरू
ु लातीऩावन
ू च शोती. तमाभधन
ू भहशरांच्मा वषभीकयणारा कऱ दे णा-मा

‘जजजाऊ ळोध वंस्थान’ भहशरा उद्मोजजका बलनची वंकल्ऩना ऩढ
ु े आर . मावाठी

याज्म वयकायने केरेल्मा भदतीतून शे स्लप्न आता ऩण
ू ि शोत आशे , तवे भशाऩौय नंदा
जजचकाय म्शणाल्मा.

आज केंद्र ल याज्म वयकायने भहशरांच्मा उतथानावाठी तनेक मोजना आणल्मा

आशे त. भहशराश मा मोजनांचा राब घेउन ऩढ
ु े मेत आशे त. उद्मोगाची ऩरयबाऴा

फदररेर आशे . केलऱ औद्मोगगक लळषण घेउनच उद्मोग कयता मेतो श वभजूत

भागे ऩडर आशे ल तमातून भहशरांना वषभीकयणाचा नला भागि लभऱारा आशे . भात्र
माभध्मे मेणा-मा तडचणी भागे घेउन मेतात. आज तनेक तडथळमांभऱ
ु े फचत गट

फंद ऩडत आशे त. भागिदळिनातबाली शे फचत गट उद्मोगाभध्मे ऩरयलतीत शोउ ळकत
नाश . तळा उद्मोगांना भागिदळिन आणण व्मावऩीठ लभऱलन
ू दे ण्मावाठी ‘जजजाऊ

ळोध वंस्थान’ भहशरा उद्मोजजका बलन भशतलाची बलू भका फजालणाय आशे . भहशरा

जेव्शा स्लत:चे ननणिम स्लत: घेईर तेव्शाच ती वषभ शोईर. तमाभऱ
ु े बगगनींनी ऩढ
ु े

मा, धैमािने लाटचार कया, तलघे आकाळ आऩरेच आशे , तळा ळब्दांभध्मे भशाऩौय नंदा
जजचकाय मांनी उऩजस्थत भहशरांना प्रोतवाहशत केरे.
कामिक्रभाचे वंचारन नगयवेलक वंजम फंगारे मांनी केरे. मालेऱी ळशयातीर वलवलध
बागातीर फचत गटाच्मा भहशरा भोठ्मा वंख्मेत उऩजस्थत शोतमा.

