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‘थीभ ऩाकक’च्मा धतीिय नागऩयु ातीर फगगच्मांचा
होतोम विकास

फटयफ्राम, फ्रॅगनन्स, योज गार्कनची थीभ : भहाऩौय-आमक
ु तांचा ऩढ
ु ाकाय
नागऩूय, ता. २९ : नागऩूयचे भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांच्मा ऩुढाकायातून आता ळशयातीर फगगचे कात टाकत आशे .
नागऩूय ळशयातीर फगगच्मांचा आता ‘थीभ ऩाकक’च्मा आधायालय वलकाव शोत ळशयातीर भशत्तत्तलाचे फगीचे आता
लेगलेगळ्मा थीभलय आधायीत याशणाय आशे त.

नागऩूय ळशयातीर उद्मान शे नागरयकांवाठी अत्तमंत आलश्मक आशे . त्तमाची मोग्म दे खबार, दरु
ु स्ती व्शाली आणण
नागरयकांवाठी तेथे भर
ु बत
ू वोमी उऩरब्ध व्शाव्मा, अळी भागणी भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांच्मा वलवलध जनवंलाद

कामकक्रभातन
ू ऩढ
ु े आरी. त्तमाची दखर घेत भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी उद्मानातीर स्लच्छतागश
ु
ृ े , ग्रीन जीभ, वलद्मत
ददले आदींची मोग्म दे खबार दरु
ु स्ती कयण्माचे आदे ळ ददरे शोते. मा शी ऩुढे जाऊन आता ळशयातीर वलक भुख्म

उद्मानांचा वलकाव ‘थीभ ऩाकक’ म्शणून कयण्माचे त्तमांनी ठयवलरे आशे . त्तमादृष्टीने कामकशी वुरू झारे आशे . आमुक्त
तुकायाभ भुंढे मांनीवुद्धा भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांच्मा वंकल्ऩनेरा भूतक रूऩ दे ण्माचे ननदे ळ ददरे आशे त.

ऩूलक नागऩुयातीर रता भंगेळकय उद्मानारा ‘फटयफ्राम गाडकन’ म्शणून वलकसवत कयण्मात मेणाय आशे . मा उद्मानात
रेदटना, भोगया, वूमप
क ू र, गुराफ पूर पुरऩाखयांना आभंत्रित कयतीर. झाडं आणण योऩटमांनाशी पुरऩाखयांच्मा
स्लरूऩात तमाय कयण्मात मेत आशे .

शनुभाननगयातीर भशात्तभा गांधी उद्मानारा ‘फ्रॅगनन्व’ थीभ लय आधायीत तमाय केरे जाणाय आशे . मा दठकाणी

भधुभारती, ऩारयजात, भोगया, कंु दा, जाई, यातयाणी, वोनचापा मावायखे वुंगधी पुरझाडे रालण्मात आरे आशे त. मा
झाडांचा वग
ु ंध तेथे मेणाऱ्मा नागरयकांना भोशून टाकणाय आशे .

नंदनलन मेथीर िीळताब्दी उद्मानात वलवलध प्रकायची पुरे रालून तेथीर लातालयण प्रवन्न आणण वुगंगधत कयण्मात
मेणाय आशे . बायतभाता-डॉ. आंफेडकय उद्मान ‘योझ गाडकन’ म्शणून वलकसवत कयण्मात मेणाय आशे .

कऱभना योड ळांतीनगयरा रागून अवरेल्मा नाभदे ल नगय मा दोन एकय ऩरयवयात ऩवयरेल्मा उद्मानात नव्माने
पुरझाडांची यचना कयण्मात आरी आशे . प्रलेळद्लायाच्मा दोन्शी फाजूरा दटकोभचे १०-१२ पूट उं चीच्मा झाडांना

बयगच्च वऩलऱी पुरे रागरी आशे त. भनऩा आमुक्तांच्मा ननदे ळानुवाय रलकयच मा उद्मानातीर नतन्शी फाजूरा

आऩटमांची गुराफी यं गाची पुरे अवणायी झाडे रालून उद्मानाच्मा वौंदमाकत बय घारण्मात मेणाय आशे . उद्मानातीर

वलदशयीलयच कायं जे रालण्मात आरे अवून व्मालवानमक रॉनरा राजलेर इतका वंद
ु य तेथीर रॉन वाकायण्मात आरा
आशे . माभुऱे मा उद्मानात नागरयकांची गदी लाढरी आशे .

काटोर योडलय अभत
ृ मोजनेअंतगकत दीड एकय ऩरयवयात वन २०१८-१९ भध्मे जागत
ृ ी कॉरनी उद्मान वाकायण्मात

आरे. ळफयी ल इतय पूरझाडांची यचना मा उद्मानात कयण्मात आरी आशे . लऴकबयातच मा उद्मानाचा उत्ततभ वलकाव
झारा. मा उद्मानात नागरयकांकरयता फाफूंचे मोगा ळेड, भुरांकरयता खेऱणी, भोठमांकरयता ग्रीन जीभची व्मलस्था

कयण्मात आरी आशे . कधी काऱी गडयचे ऩाणी जभा शोत अवरेल्मा मा जागेलय आता वुंदय उद्माना वाकायल्माने
नागरयकांना वोमीचे झारे आशे .

दमानंद ऩाकक होणाय ‘ॲर्व्हे न्चय ऩाकक’
उत्ततय नागऩुयातीर जयीऩटका ऩरयवयातीर दमानंद ऩाकक ॲडव्शे न्चय ऩाकक म्शणून वलकसवत शोत आशे . त्तमादृष्टीने तेथे
लेगाने कामक वुरू आशे . स्थामी वसभतीचे भाजी वबाऩती लीयें द्र कुकये जा मांनी नागऩूय वुधाय प्रन्मावच्मा मा

फगगच्मारा वलकसवत कयण्मावाठी ननधीची तयतूद केरी शोती. स्काम लॉक, रशान भुरांवाठी खेऱाचे वादशत्तम, वुंदय

रॉन, फदाभ आणण फकुऱची झाडे शे दमानंद ऩाककभधीर इतय काशी लैसळष्टमे याशणाय आशे त. गांधीफाग उद्मान ज्मेष्ठ
नगयवेलक दमाळंकय नतलायी मंच्मा भागकदळकन आणण वशकामाकतन
ू वलकसवत शोत आशे .

