*भुर ळशयात लऱण भागग ल ये ल्ले उड्डाणऩूराच ्मा फाांधकाभारा भांजूयी*
*यव ्ते ऩरयलशन ल याजभागग भांत्रारमातपे ७५ कोटी रू. ननधी भांजयू *
*भाजी अथगभांत्री आ. वुधीय भुनगांटीलाय माांच ्मा ऩाठऩयु ाल ्माचे मळ*

भुर ळशयातीर भुख ्म भागागचे सवभें टीकयण, ळशयातीर अांतगगत यव ्त ्माांचे सवभें टीकयण मावश वलकावकाभाांची
ददघग भासरका तमाय करून भुर ळशयाचा चेशया भोशया फदरवलणाये भाजी अथगभांत्री आ. वुधीय भुनगांटीलाय
माांच ्मा ऩुढाकायाने भुर ळशयात याऴ ्ट्रीम भशाभागग ९३० अांतगगत फामऩाव योड चे फाांधकाभ अथागत लऱण

भागागचे फाांधकाभ ल ये र ्ले उड्डाण ऩर
ु ाचे फाांधकाभ भांजयू कयण ्मात आरे आशे . मावाठी यव ्ते ऩरयलशन ल
याजभागग भांत्रारम नली ददर ्री माांच ्मा ददनाांक २२ जून २०२१ च ्मा भांजूय लाऴीक ननमोजनाअांतगगत ७५
कोटी रू. ननधी भांजूय कयण ्मात आरा आशे .

भर
ु ळशयात लऱण भागागचे आयओफी चे फाांधकाभ याऴ ्ट्रीम भशाभागग ९३० अांतगगत कयाले मावाठी आ. वध
ु ीय
भुनगांटीलाय माांनी केंद्रीम बुऩऴ
ृ ्ठ ऩरयलशन भांत्री ना. ननतीनजी गडकयी माांच ्माकडे वातत ्माने ऩत्रल ्मलशाय ल
ऩाठऩुयाला केरा, त ्माांच ्मा मा ऩाठऩुयाल ्मारा मळ प्राऩ ्त झारे अवून एकूण ६.० कक.भी. राांफीचे दोन रेन
ां
ऩेल ्ड ळोर ्डयवश क क्रीट
यव ्ता ल ये र ्ले उड्डाण ऩुराचे फाांधकाभ कयण ्मात मेणाय आशे त. मा भांजूय लऱण
भागागच ्मा दठकाणाशून ये र ्ले राईन जात अवर ्माभुऱे फाांधण ्मात मेणाया ये र ्ले उड्डाण ऩुर मा प्रकक्रमेत
अनतळम भशत ्लऩण
ू ग ठयणाय आशे .

मा आधीशी आ. वुधीय भन
ु गांटीलाय माांनी भुर ळशयात वलकावकाभाांची भोठी भासरका तमाय केरी आशे . ऩूली
वुभाय ददवणाये शे ळशय आज अनतळम दे खणे झारे आशे . भुर ळशयात प्रलेळताच सवभें टचे भुख ्म यव ्ते ल
मा यव ्त ्माांच ्मा भध ्मबागी दब
ु ळशय
ु ाजकालय दशयली झाडे ल दे खण ्मा प्राण ्माांच ्मा प्रनतभा माभुऱे भर

अनतळम वुयेख ददवते. याज ्माचे दव
ु ये भुख ्मभांत्री कभगलीय भा. वा. कन ्नभलाय वाांव ्कृतीक वबागश
ृ आणण

व ्भायक, प्रळावकीम इभायत, प्रगतीऩथालय अवरेरे फव व ्थानकाचे आधुननकीकयणाचे काभ, कक्रडा वांकुराचे
फाांधकाभ, जरतयण तरालाचे फाांधकाभ, 24 ताव ऩाणी ऩुयलठा कयणायी ऩाणी ऩुयलठा मोजना, इको ऩाकग,

आठलडी फाजाय,ड ळ ्माभाप्रवाद भुखजी लाचनारम, ळशयातीर अांतगगत यव ्त ्माांचे सवभें टीकयण, दे खणे ऩत्रकाय
बलन, ऩांचामत वसभतीची वद
ांु य इभायत, वलश्राभगश
ु ाभर
ु ीांवाठी लवतीगश
ृ ाचे फाांधकाभ, आददलावी भर
ृ , भाऱी

वभाजाच ्मा वलद्माथम
ग ्लाव
्ग ाांवाठी लवतीगश
ृ अळी अनेक वलकावकाभे भुर ळशयात तमाांच्मा ऩूढाकायाने ऩूणत
आरी आशे तय काशी प्रगतीऩथालय आशे त. वलकावकाभाांवश व ्लच ्छतेवांदबागत वुध ्दा भुर ळशयाने दे ळ ल
याज ्म ऩातऱीलय आऩरा रौकीक सवध ्द केरा आशे . व ्लच ्छ वलेषण २०२० भध ्मे भुर नगय ऩरयऴदे ने

दे ळात १२ ल ्मा क्रभाांकाच ्मा व ्लच ्छ ळशयाचा फशुभान प्राऩ ्त कयत ५ कोटी रू. ककांभतीचे ऩारयतोऴीक
ऩटकावलरे. माऩल
ू ीशी २०१८ भध ्मे भर
ु नगय ऩरयऴदे रा याज ्मात २८ ला क्रभाांक तय २०१९ भध ्मे दे ळात
नतव-मा क्रभाांकाचे गुणाांकन प्राऩ ्त झारे आशे .

आकऴगक ल दे खण ्मा भुर ळशयात फामऩाव योडचे फाांधकाभ ल ये र ्ले उड्डाण ऩुराचे फाांधकाभ भांजूय
झार ्माने आ. वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांच ्मा वलकावकाभाांच ्मा ददघग भासरकेत आणखी एका भशत ्लऩण
ू ग

वलकावकाभाचा वभालेळ झारा आशे . मावाठी ७५ कोटी रू. ननधी भांजूय केर ्माफद्दर केंद्रीम बुऩऴ
ृ ्ठ
ऩरयलशन भांत्री ना. ननतीनजी गडकयी माांचे आ. वुधीय भुनगांटीलाय माांनी आबाय ल ्मक् त केरे आशे .

