
योजगाय देणाये शात ननभााण कयण् माचा ा वलक ऩ – आ. वधुीय भुनगलटीलाय 

ऩोंबुणाा मेथे अगयफत् ती रकलक ऩाचा ा उदटाटन वोशऱा वलऩ न. 

ऩलतरकलधान नयेंद्रबाई भोदी मालनी आत् भननबाय बायताचा ी वलक ऩना देळलासवमालवभोय भालडताना योजगाय भागणाये नको तय 
योजगाय तमाय कयणाये शात ननभााण व् शाले अळी अऩेषा व् मक् त केरी आशे. त् मालचा ी शी अऩेषा मा ऩरयवयात आम् शी 
ननश् चा ीतऩणे ऩ्णा क. . आऩण चा ीन भध्न, व् शीएतनतनाभ भध्न अगयफत् ती भागलामचा ो. आता आऩ मा ऩोंबणुाा ळशयातचा  
आऩण अगयफत् तीचेा  उत् ऩादन कयीत आशोत. ऩलतरकलधानाल मा आत् भननबाय बायताचा ी वलक ऩना  -मा अथााने आऩण 
आऩ मा बागातचा  याफतलत आशोत. मा उऩरमाभारा वशकामा कयणा-मा आमटीवी कल ऩनीचा े भी आबाय व् मक् त कयेन, 

कायण त् मालनी मा आादलावीफशुर बागात उबायण् मात आरे मा मा उयोमोगारा भदत केरी. आता आऩ मा दतलताल मा 
चा यणी आऩ मा बागात उत् ऩादीत शोणायी अगयफत् ती आऩण अऩाण क. , अवे रकलनतऩादन आ. वधुीय भुनगलटीलाय मालनी 
केरे. 

ादनालक 28 जुरत योजी ऩोंबुणाा मेथे अगयफत् ती रकलक ऩा मा उदटाटन वोशऱमात आ. वुधीय भुनगलटीलाय फोरत शोते. 
मालेऱी ऩोंबणुाा ऩलचा ामत वसभती मा वबाऩती अरका आराभ, बाजऩाचेा  तारुकाध् मष गजानन गोयलटीलाय, ऩोंबुणाा नगय 
ऩलचा ामती मा अध् मषा श् लेता लनकय, उऩाध् मषा यिजमा कुयेळी आदीलचा ी रकलाभ्ु माने उऩि थती शोती. चा ालदा ते फालदा मा 
मोजनेअलतगात रकलाप् त ननधीतुन शा अगयफत् ती रकलक ऩ कामाा लीत लारा अवन् आमटीवी मा नाभललत कल ऩनी मा 
भलगरदीऩ अगयफत् ती रँड ड चेा  उत् ऩादन मेथे टेण् मात मेत आशे. मालेऱी फोरताना आ. भुनगलटीलाय ऩुढे म् शणारे, ऩोंबुणाा 
तारकु् मात ट्थतऩक उयोमोग, कायऩेट उयोमोग आम् शी वु.  केरे. आादलावी भाशरालचा ी या मातीर ऩाशरी कुक् कुटऩारन 

वशकायी वल  था आम् शी ऩोंबुणाा मेथे व.ु  केरी. फालफु शॅ डीरमा्टट अॅ ड आटा मुननट मा भाध् मभातुन योजगाया मा वलधी 
उऩरब् ध कयण् मात आ मा आशेत. टाटा रस्  ट मा वशायामाने बाजीऩारा क् र  टय व.ु  आशे. ऩोंबुणाा शा आादलावीफशुर 
तारकुा आज तलकावा मा भागाालय अरेेसवय आशे. 21 पेरुँडलायी 2019 योजी शा रकलक ऩ बाडमा मा इभायतीत कामाा लीत 

कयण् मात आरा शोता. त् मात 25 भळीन तात् ऩुयत् मा फवल्न उत् ऩादन वु.  कयण् मात आरे शोते. मा रकलक ऩातुन ननभााण 
शोणा-मा अगयफत् तीचेा  उत् ऩादन  येदी कयण् माचा ी जफाफदायी आमटीवी कल ऩनीने  माली मावा म भी त् माल माळी चा चा ाा केरी 
शोती. त् मालनी वकायात् भक रकलनतवाद ादरा माकरयता भी त् मालचा ा भनःऩ्लाक आबायी आशे. ऩलतरकलधानालनी भालडरेरी 
आत् भननबाय बायताचा ी वलक ऩना मा ऩरयवयात  -मा अथााने वाकाय कयण् मावा म आऩण रकलमत् नळीर आशोत ल याश्, अळी 
ग् लाशी त् मालनी मालेऱी फोरताना ादरी. 

कामारमाभाचा े रकला  तातलक फालफु वलळोधन ल रकलसळषण कें द्राचेा  वलचा ारक याश्र ऩाटीर मालनी केरे. मा रकलकऩामा रकलळ त ळेड 
लजा इभायतीत एतनक्ण ७५  लमलचा सरत भळीनयोलाये कचा ी अगयफत्ती उत्ऩाादत केरी जाणाय आशे. तवेचा  फवतलण्मात 

आरेमा आधुननक वलमलरायोलाये वेाटलग, ऩॅकेिजलग शी ऩुढीर रकलक्ररमामा ऩाय ऩाडरी जाणाय आशे. दयभशा ७५ भेारस्क टन 
अगयफत्तीचेा  उत्ऩादन टेता मेणे ळक्म शोणाय आशे. मात्न वुभाये २००  री तवेचा  ऩुरुऴालना रकलकऩात योजगाय उऩरब्ध 
शोण्माचा ी ळक्मता आशे. शा अगयफत्ती रकलकऩ वाकायण्मावा म भध्म चा ालदा लनतलबागाने अनुव्चचा त जभाती ल इतय 
ऩायलऩारयक लनननलावी (लनशक्क भाम कयणे) अचधननमभ २००६ ननमभ २००८ ल वधुारयत ननमभ २०१२ चेा  करभ ३ 
ऩोटकरभ २ अलतगात लनजभीन भागणीचा ा रकल ताल भलज्य केरा आणण चा लद्रऩ्य िजशा रकलळावनाने मोजना भलजुयी ल ननधी 
देण्मावलफलधात वशकामा केरे. त्माभुऱे रकलकऩाचा े काभ अऩालधीत ऩ्णा कयता आरे. शा रकलक ऩ आ. वधुीय भुनगलटीलाय 
मालचा ी भुऱ वलक ऩना आशे. त् मालचेा    लप् न अवरेरा शा रकलक ऩ आज रकलत् मषात वाकाय लारा माचा ा भनाऩाव्न आनलद 
अव माचा ी बालना रकला  तातलकादयम् मान याश्र ऩाटीर मालनी व् मक् त केरी. 

 


