
*भुर ळशयात लऱण भागग ल येल्ले उड्डाणऩूराचम्ा फाांधकाभारा भांजूयी* 

*यवत्े ऩरयलशन ल याजभागग भांत्रारमातपे ७५ कोटी रू. ननधी भांजूय* 

*भाजी अथगभांत्री आ. वुधीय भुनगांटीलाय माांचम्ा ऩाठऩयुालम्ाचे मळ* 

भुर ळशयातीर भुखम् भागागचे सवभेंटीकयण, ळशयातीर अांतगगत यवत्म्ाांचे सवभेंटीकयण मावश वलकावकाभाांची 
ददघग भासरका तमाय करून भुर ळशयाचा चेशया भोशया फदरवलणाये भाजी अथगभांत्री आ. वुधीय भुनगांटीलाय 
माांचम्ा ऩुढाकायाने भुर ळशयात याऴट््रीम भशाभागग ९३० अांतगगत फामऩाव योड चे फाांधकाभ अथागत लऱण 
भागागच ेफाांधकाभ ल येरल्े उड्डाण ऩुराचे फाांधकाभ भांजूय कयणम्ात आरे आशे. मावाठी यवत्े ऩरयलशन ल 
याजभागग भांत्रारम नली ददरर्ी माांचम्ा ददनाांक २२ जून २०२१ चम्ा भांजूय लाऴीक ननमोजनाअांतगगत ७५ 
कोटी रू. ननधी भांजूय कयणम्ात आरा आशे. 
भुर ळशयात लऱण भागागच ेआयओफी चे फाांधकाभ याऴट््रीम भशाभागग ९३० अांतगगत कयाले मावाठी आ. वुधीय 
भुनगांटीलाय माांनी कें द्रीम बुऩऴृठ् ऩरयलशन भांत्री ना. ननतीनजी गडकयी माांचम्ाकड ेवाततम्ाने ऩत्रलम्लशाय ल 
ऩाठऩुयाला केरा, तम्ाांचम्ा मा ऩाठऩुयालम्ारा मळ प्राऩत् झारे अवून एकूण ६.० कक.भी. राांफीचे दोन रेन 
ऩेलड् ळोरड्यवश क ांक्रीट यवत्ा ल येरल्े उड्डाण ऩुराचे फाांधकाभ कयणम्ात मेणाय आशेत. मा भांजूय लऱण 
भागागचम्ा दठकाणाशून येरल्े राईन जात अवरम्ाभुऱे फाांधणम्ात मेणाया येरल्े उड्डाण ऩुर मा प्रकक्रमेत 
अनतळम भशतल्ऩूणग ठयणाय आशे.  
मा आधीशी आ. वुधीय भनुगांटीलाय माांनी भुर ळशयात वलकावकाभाांची भोठी भासरका तमाय केरी आशे. ऩूली 
वुभाय ददवणाये शे ळशय आज अनतळम देखणे झारे आशे. भुर ळशयात प्रलेळताच सवभेंटचे भुखम् यवत्े ल 
मा यवत्म्ाांचम्ा भधम्बागी दबुाजकालय दशयली झाड ेल देखणम्ा प्राणम्ाांचम्ा प्रनतभा माभुऱे भरु ळशय 
अनतळम वुयेख ददवते. याजम्ाचे दवुये भुखम्भांत्री कभगलीय भा. वा. कनन्भलाय वाांवकृ्तीक वबागशृ आणण 
वभ्ायक, प्रळावकीम इभायत, प्रगतीऩथालय अवरेरे फव वथ्ानकाचे आधुननकीकयणाचे काभ, कक्रडा वांकुराचे 
फाांधकाभ, जरतयण तरालाचे फाांधकाभ, 24 ताव ऩाणी ऩुयलठा कयणायी ऩाणी ऩुयलठा मोजना, इको ऩाकग , 
आठलडी फाजाय,ड  ळम्ाभाप्रवाद भुखजी लाचनारम, ळशयातीर अांतगगत यवत्म्ाांचे सवभेंटीकयण, देखणे ऩत्रकाय 
बलन, ऩांचामत वसभतीची वुांदय इभायत, वलश्राभगशृाचे फाांधकाभ, आददलावी भुराभरुीांवाठी लवतीगशृ, भाऱी 
वभाजाचम्ा वलद्माथ ्गमाांवाठी लवतीगशृ अळी अनेक वलकावकाभे भुर ळशयात तमाांच्मा ऩूढाकायाने ऩूणगतल्ाव 
आरी आशे तय काशी प्रगतीऩथालय आशेत. वलकावकाभाांवश वल्चछ्तेवांदबागत वुधद्ा भुर ळशयाने देळ ल 
याजम् ऩातऱीलय आऩरा रौकीक सवधद् केरा आशे. वल्चछ् वलेषण २०२० भधमे् भुर नगय ऩरयऴदेने 
देळात १२ लम्ा क्रभाांकाचम्ा वल्चछ् ळशयाचा फशुभान प्राऩत् कयत ५ कोटी रू. ककां भतीचे ऩारयतोऴीक 
ऩटकावलरे. माऩूलीशी २०१८ भधमे् भुर नगय ऩरयऴदेरा याजम्ात २८ ला क्रभाांक तय २०१९ भधमे् देळात 
नतव-मा क्रभाांकाचे गुणाांकन प्राऩत् झारे आशे. 
आकऴगक ल देखणम्ा भुर ळशयात फामऩाव योडचे फाांधकाभ ल येरल्े उड्डाण ऩुराचे फाांधकाभ भांजूय 
झारम्ाने आ. वुधीय भुनगांटीलाय माांचम्ा वलकावकाभाांचम्ा ददघग भासरकेत आणखी एका भशतल्ऩूणग 
वलकावकाभाचा वभालेळ झारा आशे. मावाठी ७५ कोटी रू. ननधी भांजूय केरम्ाफद्दर कें द्रीम बुऩऴृठ् 
ऩरयलशन भांत्री ना. ननतीनजी गडकयी माांचे आ. वुधीय भुनगांटीलाय माांनी आबाय लम्क्त केरे आशे. 
 


