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मुंबई दद. ११ शंत शेळाऱाऱ मषाराज ननशगग ऩयगटन उद्यानाशाठी ८ कोटी २९ ऱाख रुऩयांच्या प्रस्ताळाश प्रऴाशकीय 
मान्यता देण्यात आऱी अशून चार कोटी रुऩयांचा ननधी या आधी उऩऱब्ध करून ददऱा आषे. उळगररत ननधीषी तत्काल 

उऩऱब्ध करून ददऱा जाईऱ अशे ळनमंत्री शधुीर मुनगंटीळार यांनी शांगगतऱे. 

आज मंत्राऱयात याशंबंधी आयोजजत करण्यात आऱेल्या बठैकीत त ेबोऱत षोते. याळेली मषशूऱ राज्यमंत्री शजंय 
राठोड, ळन वळभागाचे प्रधान शगचळ वळकाश खारगे, ळाशऴमचे जजल्षागधकारी ह्वीकेऴ मोडक, जजल्षा ऩररवदेचे मुख्य 

कायगकारी अगधकारी दीऩक कुमार यांच्याशष इतर शंबंगधत वळभागांचे अगधकारी उऩजस्थत षोते. 

ळाशऴम जजल्ह्याच्या मनोरा ताऱुक्यात ऩोषोरादेळी येथे शंत शेळाऱाऱ मषाराज ननशगग ऩयगटन उद्यानाचे काम ळाशऴम 
ळन वळभागाकडून करण्यात येत आषे. चार कोटी रुऩयांचा ननधी आताऩयतं उऩऱब्ध करून देण्यात आऱा आषे, षा ननधी 
ऩूणग खचग झाऱा आषे. आता १ कोटी ७३ ऱाख रुऩयांच्या ननधीची मागणी करणारा प्रस्ताळ शंचाऱक मषाराष्ट्र ननशगग 
ऩयगटन मंडलाकड ेऩाठवळण्यात आऱा आषे. ननशगग ऩयगटन मडंलाने षा ननधी त्ळरीत उऩऱब्ध करून द्याळा, अऴा 
शूचनाषी ळनमतं्री शधुीर मुनगंटीळार यांनी ददल्या 

उद्यानात शमयाळाकी ऩद्धतीने ळसृऱागळड केऱी जाळी, उद्यानाचे काम करतांना नाळीन्यऩूणगऩद्धतीने आणण 
कल्ऩकतेने ती ऩूणगत्ळाऱा न्याळीत अऴा शचूना देऊन श्री. मुनगंटीळार म्षणाऱे की, याशाठी ळन वळभागाच्या ऩॅनऱळरीऱ 

ळास्तुवळऴारद, गाळकरी, यासते्रातीऱ तज्ह यानंा बोऱाळून या उद्यान वळकाशाची मादषती ददऱी जाळी ळ त्यांच्याकडून षी 
चांगल्या कल्ऩना मागळल्या जाव्यात. षे उद्यान ऩाषून जाणाऱ्या व्यक्तीच्या मनात या उद्यानाचा प्रभाळ कायम 
रादषऱा ऩादषजे इतक्या चांगल्या ऩद्धतीने त ेवळकशशत व्षाळे अऴी अऩेसाषी त्यांनी व्यक्त केऱी. 

ळाशऴम जजल्ह्यातीऱ ऩोषरादेळी षे बंजारा शमाजाचे ऩवळत्र धाशमगक स्थल अशनू येथे श्री शंत शेळाऱाऱ मषाराज याचंी 
शमाधी आषे. जगदंबा मातेचे ऩुरातन मंददर षे भावळकाचें श्रद्धास्थान आषे. शंऩूणग देऴातून ऱाखो भावळक येथे 
दऴगनाशाठी येतात. रामनळमी आणण नळरात्रीत येथे उत्शळ यात्रा अशते. ननशगग ऩयगटन मडंलाने शमश्र रोऩळनाच्या 
कामांशह़ ऩसी ननररसण मनोरे, बाऱ उद्यान, ळन चेतन कें द्र, शोऱर ऩंऩ, ळाषनतल, शौर ऩथ ददळे, ळन्यजीळ मादषती 
कें द्र, ळन्यप्राणी ऩुतले, ऴोशभळंत झाडांची ऱागळड अऴी अनेक कामे केऱी आषेत. ऩोषरादेळी येथे कोल्षा, मोर, भेकड, 

नीऱगाय, माकड, अस्ळऱ, शायल याशारखे ळन्यप्राणी आणण ऩसी आढलून येतात. शाग, धाळडा, अमऱताश, शशरश, 

बबषाडा, शाऱई, तेंद ूयाशारख्या ळनस्ऩती आणण ऴेडा, ऩळन्या, नतखाडी ऩळना, कंुदा, षराली, रानतुलश याशारख्या 
गळताच्या प्रजातीषी येथे आषेत. येथे ळन ऩयगटनाऱा अशऱेऱी शंधी ऱसात घेऊन मषाराष्ट्र ननशगग ऩयगटन मंडलाकडून 
या उद्यानाचे काम ऩूणग केऱे जात आषे. 

याच बठैकीत श्रीशतं शेळाऱाऱ मषाराज ऩोषोरादेळी तीथगसते्र वळकाश आराखड्याश ननधी उऩऱब्ध करून देण्याबाबतषी 
चचाग झाऱी. यात २४ कोटी ९९ ऱाख ८० षजार रुऩये ककंमतीच्या कामांना प्रऴाशकीय मान्यता देण्यात आऱी आषे. 
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