फाफुऩेठ ये ल्ले उड्डाण ऩुरासाठी लाढील 20 कोटी रुऩमे ननधी उऩरब्ध होणाय !
सध
ु ायीत प्रळासकीम भान्मतेसाठी तातडीने कामयलाही कयण्माचे आदे ळ
1 नोव्हें फय ऩासून उड्डाण ऩुर लाहतुकीसाठी खुरा कयण्माच्मा सूचना

भुुंफई : चुंद्रऩुय मेथीर फाफुऩेठ ये ल्ले उड्डाण ऩुराच्मा फाुंधकाभासाठी लाढरेरा 20 कोटी रुऩमे प्रकल्ऩ ननधी
तातडीने मभऱाला मासाठी सुधायीत प्रळासकीम भान्मता घेण्मात माली ल तसा प्रस्ताल तमाय कयण्माच्मा

सूचना आज ददल्मा. तसेच ददनाुंक 1 नोव्हें फय ऩासून हा उड्डाण ऩुर लाहतुकीसाठी सुरु कयण्माच्मा दृष्टीने
काभारा गती द्माली अळा सच
ू नाही तमाुंनी ददल्मा. चुंद्रऩयू ळहयातीर फाफऩ
ु ेठ उड्डाण ऩर
ु ाच्मा फाुंधकाभास
गती मभऱण्माच्मा दृष्टीने वलधान बलनात आज आढाला फैठक घेतरी. याज्म सयकायच्मा नगय वलकास
वलबागाच्मा उऩसचचल श्रीभती हम्ऩैमा, चुंद्रऩूय भहानगयऩामरका आमु्त श्री.भोदहते, सालयजननक फाुंधकाभ
वलबागाचे कामयकायी अमबमुंता श्री.बास्कयलाय मा फैठकीरा उऩस्स्थत होते.

ददनाुंक 18 पेब्रुलायी 2015 योजी फाफुऩेठ उड्डाण ऩुरासाठी 61 कोटी 56 रऺ रुऩमाुंची प्रळासकीम भान्मता

दे ण्मात आरी होती. मा ये ल्ले उड्डाण ऩुराच्मा ननमोजीत प्रकल्ऩ ननधीभध्मे सुभाये 20 कोटी रुऩमाुंनी लाढ

झारी आहे . माभध्मे याज्म ळासनाकडून सुभाये 15 कोटी 12 रऺ रुऩमाुंचा लाढील ननधी मेणे अऩेक्षऺत आहे .

सदय ननधीसाठी आलश्मक प्रस्ताल तमाय कयण्मात मेईर असे नगय वलकास वलबागाच्मा उऩ सचचल श्रीभती
हम्ऩैमा माुंनी फैठकीत साुंचगतरे. चुंद्रऩयू ळहयातीर नागरयकाुंना लाहतक
ु ीसाठी हा ऩर
ु 1 नोव्हें फय 2022 ऩासन
ू
खुरा कयण्मात माला, अळा सूचना मालेऱी अचधकाऱमाुंना केल्मा.

सदय उड्डाणऩुराच ्मा फाुंधकाभासाठी प्रळासकीम भान ्मतेनुसाय ये र ्लेने लहन वलबागाकडून 16.31 कोटी रू. ल
चुंद्रऩूय भहानगयऩामरकेने 5 कोटी रू. तसेच याज ्म ळासनाकडून 40.26 कोटी रू. असे एकूण 61.57 कोटी

रूऩमाुंच ्मा फाुंधकाभासाठी 15 पेब्रुलायी 2016 योजीच ्मा ळासन ननणयमान ्लमे अथयभुंत्री ऩदाच ्मा कामयकाऱात

भुंजूयी ददरेरी आहे . नगयवलकास वलबागाच ्मा ददनाुंक 8 भाचय 2019 योजीच ्मा ळासन ननणयमानुसाय 67 कोटी

रूऩमाुंऩैकी 24 कोटी रू. ननधी अखचचयत असर ्माने अचधऺक अमबमुंता सालयजननक फाुंधकाभ भुंडऱ माुंचेकडून
ददनाुंक 17/1/2022 योजी एकूण 8 काभाुंकयीता रू.18 कोटी 74 रऺ रू. ननधी भुंजूयीकरयता ताुंत्रीक भान ्मतेसह
स्जर ्हाचधकायी चुंद्रऩयू माुंच ्मा ददनाुंक 18 जानेलायी 2022 च ्मा ऩत्रान ्लमे प्रस ्ताल सादय केरा. सदय यस ्ते

फाुंधकाभासाठी ददनाुंक 28 पेब्रुलायी 2022 च ्मा ळासन ननणयमान ्लमे 18.74 कोटी रू. ननधी भुंजूय कयण ्मात

आरा. फाफुऩेठ उड्डाणऩुराच ्मा फाुंधकाभासाठी सन 2018-19 चा उलयरयत मळर ्रक याहीरेरा 5 कोटी 26 रऺ
रू. ननधी स्जर ्हाचधकायी कामायरमास जभा होता. मासुंदबायत नगयवलकास भुंत्री एकनाथ मळदुं े माुंचे रऺ

लेधरे ल हा ननधी वलतयीत कयण ्माफाफत वलनुंती केरी. त ्मानुसाय ददनाुंक 26 भे 2022 योजीच ्मा ळासन

ननणयमान ्लमे सदय 5.26 कोटी रू. ननधी भुंजयू ल वलतयीत कयण ्मात आरा आहे . आता भुंजयू होणाऱमा 20
कोटी रु ननचधच्मा भाध्मभातून सदय ऩुराच्मा फाुंधकाभारा गती प्राप्त होणाय आहे .

