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नागपूर, दि. १० : याज्मात दे लेंद्र पडणलीव भुख्मभंत्री आणण केंद्रात भी स्लत: भंत्री अवल्माने

नागऩयू च्मा वलकावावाठी ननधी आणण्माची वंधी मभऱारी. मा डफर इंजिनभऱ
ु े काभारा लेग आरा
अवरा तयी नागऩयू च्मा चौपेय वलकावाचे श्रेम शे मेथीर िनतेराच िातं. िनतेने आभच्मालय

वलश्लाव टाकरा. कामय कयण्माची वंधी िदरी, त्माभऱ
ु े च शे ळक्म झारे, अवे प्रनतऩादन केंद्रीम भंत्री
ननतीन गडकयी मांनी केरे.

दक्षषण नागऩुयातीर वलवलध वलकावकाभांचे आणण वौंदमीकयण कामायचे ई-बूमभऩूिन तवेच राबाथी
भेऱाव्माचे आमोिन ये ळीभफाग मेथीर भशात्भा पुरे वबागश
ृ ात आमोजित कयण्मात आरे शोते.

माप्रवंगी ते फोरत शोते. अध्मषस्थानी दक्षषण नागऩूयचे आभदाय वुधाकय कोशऱे शोते. भंचालय

भशाऩौय नंदा जिचकाय, आभदाय प्रा. अननर वोरे, आभदाय गगयीळ व्माव, भनऩा आमुक्त अमबिीत
फांगय, अनतरयक्त आमुक्त यलींद्र ठाकये , िरप्रदाम वमभतीचे वबाऩती वऩंटू झरके, स्थाऩत्म ल

प्रकल्ऩ वलळेऴ वमभतीचे वबाऩती अबम गोटे कय, नेशरू नगय झोन वबाऩती वमभता चकोरे,
धंतोरी झोन वबाऩती रता काडगामे, भाधयु ी ठाकये , भनऩातीर बािऩच्मा प्रतोद िदव्मा धयु डे,
भािी नगयवेलक कैराव चट
ु े , अधीषक अमबमंता भनोि तारेलाय, कामयकायी अमबमंत अभीन
अख्तय उऩजस्थत शोते.

ऩुढे फोरताना ना. ननतीन गडकयी म्शणारे, नागऩूय ळशयातीर गयीफ कुटुंफातीर ककभान एक राख
भुरांना दययोि वलवलध खेऱ खेऱता माले अवे आऩरे स्लप्न शोते. त्मादृष्टीने नागऩुयातीर

किडांगणे ल िीडा वंकुरं वलकमवत कयण्माचा वंकल्ऩ केरा. वुभाये १५० िीडा वंकुराच्मा काभारा

वुरुलात झारी आशे . दक्षषण नागऩुयात ऑमरजम्ऩकच्मा धतीलय मभनी स्टे डडमभ वलकमवत कयण्माचे
आऩरे स्लप्न शोते. भागीर ऩाच लऴायत आभदाय वुधाकय कोशऱे मांनी त्माचा ऩाठऩुयाला कयीत

काभगाय िीडा वंकुराच्मा ननभायणातीर अडचणी दयू केल्मा, शी अमबनंदनीम फाफ आशे . वक्कयदया

तरालाचे वौंदमीकयण शी दक्षषण नागऩूयच्मा वौंदमायत बय घारणायी फाफ आशे . यािाफाषा शनुभान
भंिदय आणण यभना भायोती भंिदय शी नागऩुयातीर नागरयकांची श्रद्धास्थाने आशे त. त्माचा वलकाव
आणण वौंदमीकयण करून नागऩूयच्मा िनतेरा आभदाय वुधाकय कोशऱे मांनी अनुऩभ बेट िदरी

आशे , त्माफदल र ना. ननतीन गडकयी मांनी त्मांचे अमबनंदन केरे. ते म्शणारे, वांडऩाण्मालय प्रकिमा
करून त्मातन
ू ऩैवे कभवलणायी नागऩयू भशानगयऩामरका दे ळातीर एकभेल आशे . वभ
ु ाये १५ भेगालॅट
वौय ऊिाय ननभायण करून त्मालय भेट्रो धालतेम, शा वद्ध
ु ा ऩिशरा प्रमोग आशे . तय आमष्ु म वंऩरेल्मा
डडझेर फव वीएनिीभध्मे ऩयालतीत करून त्माचे आमष्ु म ऩन्
ु शा लाढवलणे आणण िनतेच्मा वेलेत
रुिू कयणे, शावद्ध
ु ा ऩिशरा प्रमोग आशे . माभऱ
ु े नागऩयू भशानगयऩामरकेच्मा कोट्मलधी रुऩमांची

फचत शोणाय आशे . अवे नालीन्मऩण
ू य प्रमोग याफवलणाऱ्मा नागऩयू भशानगयऩामरकेचे, भशाऩौय आणण
आमक्
े ी त्मांनी अमबनंदन कयीत माऩढ
ु तांचश
ु े शी अवे रोकोऩमोगी प्रमोग कया आणण उत्ऩन्नाचे नले
स्त्रोत ननभायण कयण्माचा भंत्र त्मांनी िदरा. भशार आणण वक्कयदया फािाय तवेच ऑयें ि मवटी
स्ट्रीटच्मा काभाराशी रलकय वुरुलात शोईर, अळी अऩेषा त्मांनी व्मक्त केरी.
अध्मषीम बाऴणातून आभदाय वुधाकय कोशऱे मांनी दक्षषण नागऩूय भतदायवंघात भागीर ऩाच
लऴाांत झारेल्मा वलकावकाभांचा रेखािोखा भांडरा. उत्तभ किडांगणे, उद्माने, ई-रामब्रयी,

वौंदमीकयण, यस्ते अवे वभािातीर प्रत्मेक घटकाळी वंफंगधत वलकावकाभे झारीत. भागीर
भिशनाबयात ९२ बूमभऩूिन केल्माचे वांगगतरे. वक्कयदया तरालातून १६०० ट्रक भाती काढून

खोरीकयण केरे. ६५० ट्रक िरऩणी काढरी. त्माभऱ
ं बयरेरा
ु े मंदा उन्शाळ्मातशी तराल तड
ु ुफ

शोता. िनतेची वेला कयण्मात कुठरीशी कुचयाई केरी नाशी. माऩढ
ु े शी िनतेची वेला अवलयत कयीत
याशू, अवा वलश्लाव त्मांनी िदरा.

भशाऩौय नंदा जिचकाय मांनी नागऩूय भशानगयऩामरकेच्मा भाध्मभातून वातत्माने वुरू अवरेल्मा
वलकावकाभांची आणण त्माभाध्मभातन
ू वरू
ु अवरेल्मा ळाश्लत वलकावाची भािशती िदरी. नागऩयू
िागनतक नकाळालय नाल कोयण्माच्मा िदळेने लाटचार कयीत अवल्माचे त्मांनी वांगगतरे.

िनतेच्मा वलश्लावाभऱ
ु े आणण वशबागाभऱ
ु े च नागऩयू वलकावात अग्रेवय शोत अवल्माचे वांगगतरे.
आभदाय प्रा. अननर वोरे आणण आभदाय गगयीळ व्माव मांनीशी मालेऱी आभदाय वुधाकय कोशऱे
मांच्मा नेतत्ृ लात दक्षषण नागऩुयात झारेल्मा वलकावकाभांलय प्रकाळ टाकरा.

तत्ऩल
ू ी केंद्रीम भंत्री ननतीन गडकयी मांनी रयभोटची कऱ दाफन
ू वक्कयदया तराल वौंदमीकयण ल
वलकावकाभांच्मा ऩिशल्मा टप्प्मातीर काभांचे बमू भऩूिन, काभगाय िीडा वंकुरच्मा ऩिशल्मा

टप्प्मातीर वलकावकाभांचे बूमभऩूिन, यािफाषा शनुभान भंिदय दे लस्थान आणण यभना भायोती
दे लस्थानाच्मा वौंदमीकयण ल वलकावकाभांचे बूमभऩूिन केरे.

बूमभऩूिन कामयिभाच्मा ननमभत्ताने ळावनाच्मा वलवलध मोिनांचा राब दे ण्माच्मा शे तूने राबाथी
भेऱाव्माचेशी आमोिन कयण्मात आरे शोते. मालेऱी ना. ननतीन गडकयी मांच्मा शस्ते भारकी

शक्काचे ऩट्टे लाटऩ कयण्मात आरे. उज्ज्लरा गॅव मोिनेअत
ं गयत गॅव ळेगडीचे लाटऩ, खेऱाडून
ं ा

फुटांचे लाटऩ, ये ळन काडयचे लाटऩ भान्मलयांच्मा शस्ते कयण्मात आरे. कामयिभाचे वंचारन वंिम
ठाकये मांनी केरे. कामयिभारा नगयवेलक डॉ. यलींद्र बोमय, यािेंद्र वोनकुवये , नगयवेवलका रयता

भऱ
ु े , रूऩारी ठाकूय, बायती फंद
ु े , वलळाखा फांते, स्लाती आखतकय मांच्मावश दक्षषण नागऩयु ातीर वलय
नगयवेलक ल ऩदागधकायी उऩजस्थत शोते. दक्षषण नागऩयु ातीर नागरयक भोठ्मा वंख्मेने उऩजस्थत
शोते.

