
*आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांचम्ा ऩुढाकायाने ऩोंबुणाा ळशयात 4 कोटी रू. ककंभतीचे खुरे नाटमगशृ 
वाकायणाय* 
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भाजी अथाभंत्री आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांचम्ा ऩुढाकायाने ऩोंबुणाा ळशयात 4 कोटी रू. ककंभतीचम्ा खुरम्ा 
नाटमगशृाचे फांधकाभ भंजूय झारे अवून मा नाटमगशृाचम्ा फांधकाभारा रलकयच वुरूलात शोणाय आशे. 
वदय नाटमगशृ फांधकाभाचा कामाायंब आदेळ वुधद्ा ननगामभत झारा आशे. मा खुरम्ा नाटमगशृाचम्ा 
भाधम्भातुन ऩोंबुणाा ऩरयवयातीर वांवकृ्तीक चऱलऱीवाठी शक्काचे लम्ावऩीठ उऩरफध् शोणाय आशे. 
अथाभंत्री भश्णून वन 2015-16 मा लऴााचा अथावंकरऩ् भांडताना आ. वुधीय भनुगंटीलाय मांनी याजम्ाचा 
वभधृद् वांवकृ्तीक लायवा ऩुढे चारवलणम्ाचम्ा दृऴट्ीने नलोददत कराकायांना ऩुयेवा लाल मभऱाला मावाठी 
जजरश्ावत्यालय वुवजज् नाटमगशेृ फांधणम्ाचा वंकरऩ् जाशीय केरा शोता. चंद्रऩूय ळशयातीर अतम्ाधुननक, 

लातानुकुरीत विमदमळानी नाटमगशृाऩाठोऩाठ फरर्ायऩूय ळशयात अद्ममालत नाटमगशृ आ. वुधीय भुनगंटीलाय 
मांचम्ा ऩुढाकायाने वाकायरे आशे. भुर ळशयात 8 कोटी रू. ननधी खचुान भाजी भुखम्भंत्री कभालीय भा. वा. 
कनन्भलाय मांचम्ा वभ्ायकावश नाटमगशृाचे फांधकाभ कयणम्ात आरे आशे. आता ऩोंबुणाा ळशयात 4 कोटी 
रू. ननधी खचुान खुरे नाटमगशृ फांधणम्ात मेणाय आशे. अथाभंत्री भश्णून भशायाऴट््राचे आयाधम् दैलत 
अवरेरम्ा श्री वलठ्ठराचम्ा ऩंढयऩूयात नाभ वंकीतान वबागशृाचम्ा फाधंकाभावाठी 42 कोटी रू. ननधी तम्ांनी 
भंजूय केरा. मा नाभ वंकीतान वबागशृाचे फांधकाभ िगतीऩथालय आशे. 
वालाजननक फांधकाभ वलबाग क्र. 2 चम्ा भाधम्भातुन रलकयच ऩोंबुणाा मेथीर खरुम्ा नाटमगशृाचम्ा 
फांधकाभारा वुरूलात शोणाय आशे. एकेकाऱी दरुाषीत वभजरे जाणाये ऩोंबुणाा ळशय ल तारुका आ. वुधीय 
भुनगंटीलाय मांचम्ा वलकावाचम्ा झंझालाताचम्ा भाधम्भातुन वलकाव िकक्रमेत अगे्रवय ठयरे आशे. ऩोंबुणाा 
ळशयात अभेयीकेतीर लश्ाईट शाऊववायखी ददवणायी नगय ऩंचामतीची अतम्ाधुननक इभायत, फाफंु शॅनड्ीक्रॉपट 
अॅनड् आटा मुननट, टूथऩीक उतऩ्ादक कें द्र, अगयफतत्ी िकरऩ्, ऩंचामत वमभती ल तशमवर कामाारमाचम्ा 
नवलन इभायतीचे फांधकाभ, बायतयतन् अटरबफशायी लाजऩेमी इको ऩाका , ग्राभीण रूगण्ारम, आददलावी 
भुराभुरींवाठी ळावकीम लवतीगशृाचे फाधंकाभ, डॉ. ळम्ाभािवाद भखुजी लाचनारमाचे फांधकाभ, वटे्डडमभचे 
फांधकाभ, ऩाणी वल्चछ्ता ऩाका  आदी वलकावकाभे आ. वुधीय भुनगटंीलाय मांचम्ा भाधम्भातुन भंजूय झारी 
अवून फशुतांळ काभे ऩूणातल्ाव आरी आशेत. ऩोंबुणाा तारुक्माचम्ा ग्राभीण बागात वुधद्ा भोठमा 
िभाणालय वलकावकाभे कयणम्ात आरी आशेत. 
ऩोंबुणाा ळशयात फांधणम्ात मेणा-मा खरुम्ा नाटमगशृाचम्ा भाधम्भातुन मा ऩरयवयातीर नागरयकांना भोठे 
वांवकृ्तीक लम्ावऩीठ उऩरफध् शोणाय अवून ऩरयवयातीर करालंतांचम्ा करावलऴक्ायारा मोगम् दारन 
उऩरफध् शोणाय आशे. िाभखुम्ाने झाडीऩट्टी यंगबूभीलयीर नाटके मा बागात फघणम्ावाठी शक्काचे 
लम्ावऩीठ मा खुरम्ा नाटमगशृाचम्ा भाधम्भातुन उऩरफध् शोणाय आशे. 
 


