अजयऩूर नजजक झाऱेऱ ्या अऩघातातीऱ मत
ृ ाांच ्या कुटूांबियाांना प्रत ्येकी ५ ऱाखाच्या आथॉक
मदतीच्या धनादे ऴाचे वळतरण

चांद्रऩूर-मऱ
ु मषामागााळर अजयऩूर येथे झाऱेऱ ्या डडझेऱ टॅं कर ळ ऱाकडाने भरऱेऱा ट्रक याांच ्यात
झाऱेऱ ्या भभवण अऩघातात मत
ु ी ऩडऱेऱ ्या 9 जणाांच ्या कुटूांबियाांना प्रत ्येकी 5 ऱाख रूऩये
ृ ्युमख

अथाशषाय्य मख
ु ्यमांत्री शषाय्यता ननधीतुन दे ण ्याची मागणी मख्
ु यमांत्री श्री उद्धळ ठाकरे याांच्याकडे
केऱी षोती. या मागणीच ्या अनव
ु ांगाने मख
ु ्यमांत्री उध ्दळ ठाकरे याांनी मख
ु ्यमांत्री ननधीतन
ु

मत
ृ काांच ्या कुटूांबियाांना प्रत ्येकी 5 ऱाख रूऩये अथाशषाय्य दे ण ्याची घोवणा केऱी. या घटनेतीऱ
मत
ू रोजी धनादे ऴाचे वळतरण करण्यात आऱे.
ृ काांच्या कुटुांबियाांना दद. 18 जन

अजयऩरू गाळाजळल दद. 19 मे रोजी झाऱेऱ ्या भभवण अऩघातादरम ्यान मोठी आग ऱाळन
ू 9
मजरू ाांचा भाजन
ू मत
ु ्यमांत्रयाांना ऩत्र ऩाठळन
ू मख
ु ्यमांत्री
ृ ्यु झाऱा षोता. या अऩघातानांतर मख
ननधीतन
ु मत
ृ काांच ्या कुटूांबियाांना 5 ऱाख रूऩये अथाशषाय्य दे ण ्याची मागणी केऱी षोती.

मख
ु ्यमांत्रयाांचे प्रधान शचचळ श्री. वळकाश खारगे याांच ्याऴी यािाित त ्याांनी चचाा दे खीऱ केऱी षोती.
जजऱ ्षाचधकारी श्री अजय गऱ
ु ्षाने याांची भेट घेत तातडीने यािाितचा प्रश ्ताळ ऴाशनाऱा

ऩाठवळण ्याची वळनांती केऱी षोती. जजल्षाचधका-याांनी ऩत्राच्या शांदभााने ऴाशनाऱा प्रस्ताळ शादर

केऱा. मत
ु ्यमांत्री शषाय्यता ननधीतुन प्रत ्येकी 5 ऱाख रूऩये अथाशषाय्य
ृ काांच ्या कुटूांबियाांना मख

दे ण्यािाितचा आदे ऴ दद. 25 मे 2022 रोजी जजल्षाचधकारी चांद्रऩुर याांना ननगाभमत करण्यात आऱा.
िल्ऱारऩुर ताऱक्
ु यातीऱ ऱाळारी येथे आज माझ्या उऩस्थीतीत मत
ृ काांच्या कुटुांबियाांना धनादे ऴाचे

वळतरण करण्यात आऱे. याळेली अथामत्र
ां ी ऩदाच ्या कालात वळधळा, ननराधार मदषऱाांच ्या मानधनात
600 रूऩयाांळरून 1200 रूऩये ळाढ केऱी याची आठळण करून ददऱी ळ मा. तषभशऱदाराांना यातीऱ

ऩात्र मदषऱाांना या योजनेचा तािडतोि ऱाभ दे ण ्याचे ननदे ऴ ददऱे. जे तषभशऱदाराांनी मान ्य केऱे.
मा. ऩांतप्रधान नरें द्रभाई मोदी याांनी शरू
ु केऱेऱ ्या योजनेत वळधळा, ननराधार मदषऱाांना एकमऴ
ु ्त

20 षजार रूऩये शध
ु ्दा याप्रशांगी माझ्या षश ्ते प्रदान करण ्यात आऱे. याच िरोिर याशळा मदषऱाांना
अांत ्योदय योजनेचा ऱाभ भमलळून दे ण ्याचे ननदे ऴ तषभशऱदाराांना ददऱे. याप्रशांगी िोऱताना या

दद
ु ै ळी घटनेत कुटुांिानी आऩऱा आधार गमाळऱा आषे . षे नुकशान मोठे आषे . केळल अश्रु ऩुशन
ू ते
भरून ननघणार नाषी. या कुटुांिाांच्या ऩाठीऴी आम्षी खांिीरऩणे उभे आषोत अऴी ग्ळाषी याळेली
ददऱी.

याळेली भाजऩाचे ज ्येव ्ठ नेते चांदनभशांष चांदेऱ, माजी नगराध ्यस षरीऴ ऴमाा, ऱखनभशांष चांदेऱ,

भाजऩा ताऱुकाध ्यस ककऴोर ऩांददऱळार, माजी जज.ऩ. शदश ्या शौ. ळैऴाऱी िुध ्दऱळार, िऱ ्ऱारऩूरचे
तषभशऱदार श्री. शांजय राईंचळार, काऴी भशांष, शतवळांदर भशांग दारी, रमेऴ वऩऩरे , गोवळांदा ऩोडे, राजु
िुध ्दऱळार, ऱाळारीचे शरऩांच योगेऴ ऩोतराजे याांची प्रामख्
ु याने उऩजस्थती षोती.

