*ब्रॉडगेज भेट्रो प्रकर ्ऩात फर ्रायऩूय ल चॊद्रऩूय मा ळशयाॊचा वभालेळ कयाला – आ. वध
ु ीय
भन
ु गॊटीलाय*

*वदय ळशयाॊचा वभालेळ मा प्रकर ्ऩात त ्लयीत कयणाय – ना. ननतीन गडकयी*

केंद्रीम बऩ
ू ऴ
ृ ्ठ ऩरयलशन भॊत्री ना. ननतीनजी गडकयी माॊच ्मा भाध ्मभातुन ड्रीभ प्रोजेक्ट ब्रॉडगेज
भेट्रो प्रकल्ऩ प्रव ्तावलत कयण ्मात आरा आशे . मा प्रकर ्ऩात वलदबाातीर अभयालती, मलतभाऱ,

लडवा, गोंददमा आदी ळशयाॊचा प्राभख
ु ्माने वभालेळ कयण ्मात आरा आशे . ऩयॊ तु औद्मोगगकदृऴ ्टमा
भशत ्लाच ्मा अवरेर ्मा फर ्रायऩयू आणण चॊद्रऩयू मा ळशयाॊचा वभालेळ मा प्रकर ्ऩात कयण ्मात
आरेरा नाशी. ना. ननतीन गडकयी माॊनी मा वलबागालय नेशभीच बयबरून प्रेभ केरे आशे .

वलकावकाभाॊवाठी बयील ननधी उऩरफ ्ध करून ददरा आशे . मा प्रकर ्ऩात त ्माॊनी फर ्रायऩयू आणण

चॊद्रऩयू मा ळशयाॊचा वभालेळ कयाला अळी भागणी भाजी अथाभॊत्री आ. वध
ु ीय भन
ु गॊटीलाय माॊनी ना.
ननतीन गडकयी माॊच ्माकडे केरी आशे . फर ्रायऩयू आणण चॊद्रऩयू मा ळशयाॊचा वभालेळ मा
प्रव ्तावलत प्रकर ्ऩाभध ्मे त ्लयीत कयण ्माचे आळ ्लावन ना. गडकयी माॊनी मालेऱी ददरे.

ददनाॊक १५ जर
ु ै योजी आ. वध
ु ीय भन
ु गॊटीलाय माॊनी केंद्रीम भॊत्री ना. ननतीन गडकयी माॊची बेट

घेत त ्माॊना ननलेदन वादय केरे ल चचाा केरी. ब्रॉडगेज भेट्रो मा प्रकर ्ऩात फर ्रायऩूय आणण चॊद्रऩूय
मा ळशयाॊचा वभालेळ कयण ्माची आलळ ्मकता त ्माॊनी मालेऱी प्रनतऩादीत केरी. फर ्रायऩूय शे
भशायाऴ ्ट्रातीर प्रभख
ु ये र ्ले जॊक्ळन आशे . बायताच ्मा वलबीन ्न बागातून भशत ्लऩूणा ये र ्ले

फर ्रायऩूय ल चॊद्रऩूय मा ळशयातून मे-जा कयतात. फर ्रायऩूय आणण चॊद्रऩूय मेथीर दोन ्शी ये र ्ले

व ्थानके ये र ्ले वलबागाच ्मा वलोत ्तभ ये र ्ले व ्थानकाॊच ्मा व ्ऩधेत दे ळात अल ्लर ठयरी आशे त. मा
दोन ्शी ळशयाॊचा वभालेळ मा प्रकर ्ऩात झार ्माव मा ऩरयवयाच ्मा वलकावारा भोठी चारना मभऱे र,
अळी बभ
ू ीका आ. भन
ु गॊटीलाय माॊनी मालेऱी ल ्मक् त केरी. वदय प्रव ्तावलत प्रकर ्ऩात फर ्रायऩूय

ल चॊद्रऩूय मा ळशयाॊचा वभालेळ कयण ्मात मेईर अवे आळ ्लावन ना. ननतीन गडकयी माॊनी मालेऱी

ददरे. मालेऱी पेडये ळन ऑप ट्रें ड अॉड कॉभवा अॉड इॊड्ट्रीज चॊद्रऩूय चे ऩदागधकायी याभजीलन ऩयभाय
,ददनेळ नथलाणी, वभ
ु ेध कोत्तऩल्रीलाय , ददनेळ फजाज, अननर टशरीमानी माॊची उऩस््थती शोती.

