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आ्ोिन 

नागऩरू, ता. १९ : भॉरभध्मे गेल्मालय तेथे दरु्ानदायांनी ठयवलरेल्मा करं्भतीच्मा 
भशागड्मा लस्तू आऩण घेतो. भात्र, ळतेर्ऱमांनी वऩर्वलरेल्मा लस्तू घेताना बाल 
र्यतो. मा देळात वलक लस्तूंचे भ ेबाल ठयरेरे आशे. प त ळतेर्ऱमाचं्मा भारारा बाल 
नाशी, अळी खंत व्म त र्यीत चचे भत्रऩट असबनेते आणण नाभ पाऊंडळेनचे भ ेअध्मष 
नाना ऩाटेर्य मांनी आऩण ळतेर्ऱमांवाठी रे्रेल्मा र्ाभाचे भ ेवभाधान आशे आणण शे 
वभाधान चचे भत्रऩटावाठी सभऱारेल्मा ऩयुस्र्ायाऩेंषा कर्तीतयी ऩटीने भोठे अवल्माचे भ े
प्रततऩादन रे्रे. 



नागऩयू भशानगयऩासररे्च्मा भदशरा ल फारर्ल्माण वसभती आणण वभाजर्ल्माण 
वलबागाच्मा लतीन ेयेळीभफाग भदैानालय १९ ते २६ जानेलायी दयम्मान आमोजजत 
भदशरा उद्मोजजर्ा भेऱाव्माचे भ ेळानदाय उद् घाटन यवललायी (ता. १९) झारे. माप्रवंगी 
उद् घाटर् म्शणून ते फोरत शोते. भंचे भालय र्ें द्रीम बऩूषृ्ठ लाशतूर् भंत्री तनतीन 
गडर्यी, भशाऩौय वंदीऩ जोळी, उऩभशाऩौय भनीऴा र्ोठे, स्थामी वसभतीचे भ ेवबाऩती 
प्रदीऩ ऩोशाणे, वत्ताऩष नेते वंदीऩ जाधल, वलयोधी ऩष नेत ेतानाजी लनले, 
खावदाय डॉ. वलर्ाव भशात्भे, आभदाय रृ्ष्णा खोऩड,े आभदाय भोशन भत,े आभदाय 
वलर्ाव रंु्बाये, भदशरा ल फारर्ल्माण वसभतीच्मा वबाऩती वगंीता चगऱशे, 
शनभुाननगय झोन वबाऩती भाधयुी ठार्ये, ज्मेष्ठ नगयवेलर् दमाळंर्य ततलायी, 
भदशरा ल फारर्ल्माण वसभतीच्मा उऩवबाऩती वलळाखा भोशोड, वदस्मा ददव्मा 
धयुड,े भनीऴा अतर्ये, वलयंर्ा सबलगड,े भाजी आभदाय डॉ. सभसरदं भान,े भनऩातीर 
सळलवेना गटनेत ेकर्ळोय रु्भेरयमा, भाजी भशाऩौय नंदा जजचे भर्ाय, , नगयवेलर् शरयळ 
ददर्ोंडलाय, उऩाम ुत डॉ. यंजना राड,े शनभुान नगय झोनचे भ ेवशामर् आम ुत याजू 
सबलगड,े र्ामकर्ायी असबमंता अवलनाळ फायाशाते, भनीऴा रांफट मांचे भी उऩजस्थती 
शोती. 

उद् घाटर् नाना ऩाटेर्य मांनी आऩल्मा बाऴणातून र्ें द्रीम भंत्री तनतीन गडर्यी 
मांच्मा जव्शजनचे भ ेआणण र्ामाकचे भ ेर्ौतरु् रे्रे. ना. तनतीन गडर्यी मांचे भा जजथे शात 
रागतो, ती गोष्ट मळस्ली शोतेचे भ. याजर्ायणातीर ती एर्भेल अजातळत्र ूअवल्माचे भा 
गौयलोल्रेख त्मांनी रे्रा. रु्ठराशी प्रमोग मळस्ली शोणाय र्ी नाशी माचे भी तभा न 
फाऱगता त ेर्यतात. त्मांनी वबोलतार वलश्लाव ूभाणवे जभवलरी. शेचे भ त्मांच्मा 
मळस्ली आणण जव्शजनयी र्ायकर्दीचे भ ेगभर् अवल्माचे भ ेत ेम्शणारे. नाभ पाऊंडळेनचे भ े
र्ामक शे भनारा वभाधान देणाये आशे. ळतेर्ऱमांवाठी नाभ पाऊंडळेनच्मा 
भाध्मभातून चे भाय भदशन्मात ६० र्ोटी रोर्ानंी ददरे. र्ोण कर्ती ऩवेै देतो, शे 
भशत्त्लाचे भ ेनाशी. त्माभागीर त्माचे भी बालना भशत्त्लाचे भी अवल्माचे भ ेप्रततऩादन त्मांनी 
रे्रे. 



र्ें द्रीम भंत्री तनतीन गडर्यी आऩल्मा बाऴणात म्शणारे, उद्मभळीरतेरा लाल 
देण्मावाठी आणण फचे भत गटातीर भदशराचं्मा उत्ऩादनांना फाजायऩठे सभऱण्मावाठी 
भदशरा उद्मोजजर्ा भेऱाव्माचे भी वंर्ल्ऩना भांडण्मात आरी. भागीर दशा लऴाकत मा 
भेऱाव्माने अनेर् भदशरा उद्मोजर्ांना फाजायऩेठ सभऱलनू ददरी. माऩलूीच्मा भशाऩौय 
नंदा जजचे भर्ाय मांच्मा वंर्ल्ऩनेतून आता फचे भत गटांच्मा भदशरांना श र्ाचे भी 
फाजायऩेठ सभऱणाय आशे. माऩढेु भदशरा ल फारर्ल्माण वसभतीने भदशरा फचे भत 
गटांचंे भ भोठ वंभेरन घ्माले. त्मांना उद्मोगावाठी र्जक सभऱलनू देऊ. प्राभाणणर्ऩणे 
र्ाभ र्रून मा भदशरांना आचथकर् वलर्ाव वाधाला, अवा वल्राशी त्मांनी मालऱेी 
ददरा. रु्ठरशी लस्त ूटार्ाऊ नाशी. त्मातून र्ाशीतयी तनभाकण र्यता मेत.े त्मारा 
उद्मोगाच्मा दृष्टीन ेफतघतरे तय अनेर् उद्मोग टार्ाऊ लस्तूऩावनू तनभाकण शोऊ 
ळर्तात. भशात्भा गाधंीजींच्मा वलचे भायांचे भा दाखरा देत ते म्शणारे, जास्तीत जास्त 
उत्ऩादन जास्तीत जास्त रोर्ांच्मा वशबागातून घेतरे ऩादशजे. मातूनचे भ 
उद्मभळीरता लाढते अवे वांगत देळात वरुू अवरेल्मा वलवलध नव्मा प्रमोगांचे भा 
वंदबक त्मांनी मालेऱी ददरा. नागऩयुात आजशी वभुाये अडीचे भ शजाय वामर्र रयषा 
अवतीर. भाणवारा भाणूव माऩढेु ओढणाय नाशी, शे रषात घेऊन नागऩयू 
भशानगयऩासररे्न ेएर् मोजना तमाय र्याली आणण वलक वामर्ररयषा चे भारर्ांना ई-
रयषा उऩरब्ध र्रून द्माला, अळी वचूे भनाशी त्मांनी मालेऱी रे्री. 

प्रास्तावलर्ातून भदशरा ल फारर्ल्माण वसभतीच्मा वबाऩती वंगीता चगऱशे मांनी 
भदशरा उद्मोजजर्ा भेऱाव्माभागीर बसूभर्ा वलऴद रे्री. नागऩयू ल वलदबाकतीर 
फचे भत गटांचे भ ेवभुाये ४०० स्टॉल्व भेऱाव्मात अवनू ऩढुीर वात ददलवांत वंऩणूक 
नागऩयूर्यांनी भेऱाव्मारा बेट द्माली. भदशरा फचे भत गटांच्मा उत्ऩादनांचे भी खयेदी 
र्रून त्मांना प्रोत्वाशन द्माल,े अवे आलाशन रे्रे. 

तत्ऩलूी र्ें द्रीम भंत्री तनतीन गडर्यी, भशाऩौय वंदीऩ जोळी आणण नाना ऩाटेर्य ल 
अन्म भान्मलयांच्मा शस्ते भदशरा वफरीर्यणाचे भी भळार प्रज्लसरत र्रून भदशरा 
उद्मोजजर्ा भेऱाव्माचे भ ेळानदाय उद् घाटन र्यण्मात आरे. ‘रृ्वऴवंस्रृ्ती आऩरी ळान, 
ळतेर्यी फांधलांचे भा याखू भान’ अवा वंदेळ परर् अवरेरा फरनू मालेऱी 



भान्मलयांच्मा शस्त ेवोडण्मात आरा. उद् घाटन र्ामकक्रभानंतय उऩजस्थत 
नागरयर्ांवाठी प्रपुल्र भाटेगांलर्य मांचे भा ‘वह्माद्रीचे भी वात यत्ने’ आणण यश्भी ळभाक 
मांचे भ ेनतृ्म वादय र्यण्मात आरे. र्ामकक्रभाचे भ ेवंचे भारन आवालयी देळऩांड ेमांनी रे्रे. 
आबाय उऩाम ुत डॉ. यंजना राड ेमांनी भानरे. र्ामकक्रभारा भदशरा फचे भत गटांच्मा 
भदशरांवश नागऩयूर्य नागरयर् भोठ्मा वंख्मेने उऩजस्थत शोत.े 

कतततृ्ववान महहिाांिा सत्कार 

भदशरा उद्मोजजर्ा भेऱाव्मादयम्मान दययोज ऩाचे भ र्तृकत्ललान भदशरांचे भा वत्र्ाय 
र्यण्मात मेणाय आशे. उद् घाटन वोशळ्मादयम्मान चचे भत्रर्ाय प्रा. ज्मोती शेजीफ, फार 
नेत्र वलळऴेस डॉ. वलुणाक फारंखे, आर्ाय इंटेरयमयच्मा वनुीता गाधंी, गोल्डन सरव्शज ् 
फॅ लेटच्मा भभता जमस्लार आणण भततभंदाच्मा ॲथेरेदट वभध्मे बायतारा अनरे् 
ऩदरे् सभऱलनू देणायी अजश्लनी अटाऱर्य मांचे भा र्ें द्रीम भंत्री तनतीन गडर्यी आणण 
नाना ऩाटेर्य माचं्मा शस्ते वत्र्ाय र्यण्मात आरा. 

उद््ोगाांसाठी हदव््ाांग बित गटाांना अर्सृहाय्् 

नागऩयू भशानगयऩासरर्ा वभाजर्ल्माण वलबागातपे  ददव्मागंांना व्मलवामार्रयता 
अथकवशाय्म मोजनेअंतगकत ददव्मागं ऩरुुऴ फचे भत गट आणण लमैज तर् अथकवशाय्म 
म्शणून ४० राख वशा शजाय ५७१ रुऩमांच्मा धनादेळाचे भ ेवलतयण र्यण्मात आर.े 
ददव्मागं वलर्ाव ऩरुुऴ फचे भत गट, ददव्मांग स्लासबभान ऩरुुऴ फचे भत गट, बलानी 
स्लमंवशामता ददव्मागं भदशरा फचे भत गट, ऩाऊर ऩरुुऴ अऩंग फचे भत गट 
मांना  तवेचे भ १२ जणांना लमैज तर् अथकवशाय्माचे भ ेधनादेळ देण्मात आरे. २६ 
जणांना भोटोयाईज्ड ट्रामसवर्र देण्मात आल्मा. तय वशा ददव्मागंांना ट्रामसवर्र 
देण्मात आल्मा.  

 


