
चॊद्रऩूर महानगर ऩालऱका ऺेत्रात मुऱभूत सोई सुवळधाॊसाठी 'वळकास योजनेअॊतगगत ५ कोटी २६ ऱऺ रुऩये' ननधी मॊजूर  

 

ळन, साॊस्कृनतक काय ग, मत्सस्य व्यळसाय तथा ऩाऱकमॊत्री सुधीर मुनगॊटीळार याॊच्या प्रयत्सनाॊना यऴ  

 

चॊद्रऩूर, दद. १५ : चॊद्रऩूर महानगरऩालऱका ऺेत्रात मुऱभूत सोई सुवळधाॊचा वळकास करण्यासाठी 'वळकास योजनेअॊतगगत ५ 
कोटी २६ ऱऺ रुऩये ननधीची मान्यता प्रदान करण्यात आऱी आहे'.राज्याचे ळन, साॊस्कृनतक काय ग, मत्सस्य व्यळसाय 
तथा ऩाऱकमॊत्री सुधीर मुनगॊटीळार याॊच्या प्रयत्सनाॊचे हे यऴ आहे.  

 

चैतन्य जेष्ठ नागररक सॊघ सभागृहाचे बाॊधकाम करण्यासाठी ६० ऱऺ रुऩये,चॊद्रऩूर ऴहर महानगरऩालऱका अॊतगगत 
तुकूम गुरुद्ळारा समोरीऱ रस्त्सयाळर प्रळेऴद्ळाराचे बाॊधकाम करणे ४५ ऱऺ रुऩये, चॊद्रऩूर ऴहर महानगरऩालऱका अॊतगगत 
वळठ्ठऱ मॊददर प्रभाग क्र.१५ मध्ये साईबाबा क्रीडा ळ व्यायाम प्रसारक मॊडल,चॊद्रऩूर व्यायाम ऴालेचे बाॊधकाम करणे 
करीता १२५ ऱऺ रुऩये,चॊद्रऩूर ऴहर महानगरऩालऱका अॊतगगत आॊबेडकर नगर प्र.क्रमाॊक १७ येथे तथागत लसद्धाथग 
बहुउद्देऴीय मॊडल ऩररसरात व्यायाम ऴालेचे बाॊधकाम करण्यासाठी ८५ ऱऺ रुऩये मॊजूर करण्यात आऱे आहे. 

 

दह ॊदसु्थान ऱाऱऩेठ प्रभाग क्र.१६ येथे खुल्या जागेऱा सॊरऺण लभ ॊत बाॊधण्यासाठी ळ सौंदयीकरणासाठी ७० ऱऺ 
रुऩये,सुगत नगर येथे श्री.जनबॊधू ळ श्री.बच्चेळार याॊचे घराऩय गत लसमेंट काॉक्रक्रट रोडचे बाॊधकामसाठी १५ ऱऺ 
रुऩये,सुगत नगर येथे श्री.बाराऩात्र े ते श्री.वळडे ते श्री.ऩोहेकर जजम ऩयतं लसमेंट काॉक्रक्रट रोड ळ नाऱीचे बाॊधकामासाठी 
१५ ऱऺ रुऩये,गुरुदेळ ऱॉन ते रणददळे ते सॊदीऩ मोरे ते ढेंगले याॊचे घराऩयतं लसमेंट काॉक्रीट रोड ळ नाऱीचे 
बाॊधकामासाठी १५ ऱऺ रुऩये, जटऩुरा ळाडग,बजाज ळाडागच्या मागीऱ ऩररसरात सामाजजक सभागृह बाॊधकामासाठी ४० 
ऱऺ रुऩये तर ऴास्त्रीनगर प्रभाग क्र.२ येथे चव्हाण रॉयऱ जळलीऱ नाल्याऩासून ते डी.आर.सी.रोड ऩयतं लसमेंट 
काॉक्रीट रोडचे बाॊधकामासाठी २० ऱऺ रुऩये मॊजूर करण्यात आऱे आहे. 

 

श्री दधुानी याॊचे घराऩासुन ते मानसी अऩाटगमेंट ऩयतं लसमेंट काॉक्रक्रट रोड ळ भूलमगत नाऱीच्या बाॊधकामासाठी १० 
ऱऺ रुऩये,श्री.नरेऴ गगेऱळार याॊच्या घराऩासून ते श्री अजय खडसे याॊच्या घराऩयतं लसमेंट काॉक्रक्रट रोड ळ दोन्ही 
बाजूस नाऱीचे बाॊधकाम करण्यासाठी १० ऱऺ रुऩये,ळाघमारे ऱे-आऊट तसेच भळानी नगर येथीऱ अॊतगगत रस्त्सयाचे 
खडीकरण करण्यासाठी १६ ऱऺ रुऩये असे एकूण चॊद्रऩूर ऴहराचा चेहरा मोहरा बदऱण्यासाठी एकूण ५ कोटी २६ ऱऺ 
रुऩयाॊच्या ननधीऱा प्रऴासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आऱी आहे.  

 



 चॊद्रऩूर येथे आताऩयतं बाबुऩेठ उडडाणऩुऱासाठी ननधी, भारतरत्स न अटऱिबहारी ळाजऩेयी स् टेडडयम, वप्रयदलऴगनी इॊददरा 
गाॊधी साॊस् कृतीक सभागृहाचे आधुननकीकरण ळ नुतनीकरण, कै. बाबा आमटे अभ् यालसकेचे बाॊधकाम, ऴासकीय 
ळैद्यकीय महावळद्याऱय ळ रुग्णाऱय, दाताला ऩुऱाचे बाॊधकाम, ळन अकादमी, बाॊबू सॊऴोधन ळ प्रलऴऺण कें द्र ,टाटा 
कॅन् सर हॉस् ऩीटऱचे बाॊधकाम, सैननकी ऴाला , बाबुऩेठ प्रभागात ऴाॊतीधाम वळकलसत करणे,  ऩत्रकार भळन , बाबुराळ 
ऴेडमाके स् टेडडयमच्या  बाॊधकामासाठी ननधी मॊजूर , ज्युिबऱी हायस्कूऱ च्या नूतनीकरणासाठी ननधी मॊजूर , महाकाऱी 
मॊददर ऩररसराच्या वळकासासाठी 60 कोटी रु ननधी मॊजूर, जजल् हा स् टेडडयमचा ऩुनवळ गकास, लऴळाजी चौकचे सौंदयीकरण, 

हुतात्स मा स् मारकाचे बाॊधकाम, टाटा कॅन् सर हॉस् ऩीटऱचे ननमागण,  ननयोजन भळनाचे बाॊधकाम, ऩोलऱस वळभागासाठी 
अत्स याधुननक जीमचे बाॊधकाम ळ ऩोलऱस ळसाहतीचे बाॊधकाम आदी वळकासकामे याऩूळी ना.मुनगॊटीळार याॊच् या 
ऩुढाकाराने मॊजूर करत चॊद्रऩूर ऴहरात वळकासाची मोठी मालऱकाच उभी केऱी आहे. 

 

आता चॊद्रऩूर ऴहराच्या वळवळध वळकासकामाॊसाठी ५ कोटी २६ ऱऺ रुऩये मॊजूर झाऱेऱे आहे, त्सयाबद्दऱ चॊद्रऩूर ऴहर 
महानगरातीऱ नागररकाॊनी ऩाऱकमॊत्री सुधीर मुनगॊटीळार याॊचे आभार व्यक्त केऱे आहे. 


