*नगय ऩरयऴद जनतेच्मा वेलेचे भंददय आशे मा बालनेतून काभ कया - वुधीय भुनगंटीलाय*
*आली नगय ऩरयऴद इभायतीचे रोकाऩपण*

*आली ळशयाच्मा वलकावावाठी 25 कोटींचा वलळेऴ ननधी*
===========================================================================
नगय ऩरयऴदे च्मा ऩदाधधकाऱमांनी जनतेने ददरेल्मा ऩदाचा मोग्म उऩमोग करून नलीन प्रळावकीम इभायतीत
ददन, दलरत आणण ळोवऴताच्मा वभस्मा वोडलल्मा जातीर माकडे रष दमाले. नगय ऩरयऴद शी जनतेच्मा
वेलेचे भंददय आशे मा बालनेतून काभ कया, अवे प्रनतऩादन वलत्त ल ननमोजन भंत्री तथा लधाप जजल््माचे

ऩारकभंत्री वध
ु ीय भुनगंटीलाय मांनी केरे. आली नगय ऩरयऴदे च्मा नलीन प्रळावकीम इभायतीचे रोकाऩपणप्रवंगी
ते फोरत शोते.

मालेऱी खावदाय याभदाव तडव, आभदाय अननर वोरे, आभदाय अभय काऱे , नगयाध्मष प्रळांत वव्लाराखे,
भख्
ु मभंत्रमांचे वलळेऴ कामप अधधकायी वलु भत लानखेड,े दादायाल केचे, वलजम भऱ
ु े , उऩवलबागीम अधधकायी
प्रकाळ ळभाप, भुख्माधधकायी वलद्माधय अंधाये , आदी भान्मलय उऩजस्थत शोते.

आज ळावनारा 4 लऴप ऩूणप झाल्माच्मा ऩार्शलपबूभीलय नगय ऩरयजस्थती इभायतीचे रोकाऩपण कयताना आनंद

झाल्माचे वांगून वुधीय भुनगंटीलाय म्शणारे, जनतेच्मा इच्छा आकांषा मा इभायतीभध्मे फवरेल्मा आधधकायी
,कभपचा-मांनी ऩण
ू प कयण्माची अऩेषा तमांनी व्मक्त केरी. नगय ऩरयऴदे च्मा ऩदाधधका-मांनी डोक्मालय छत
नवरेल्मा गरयफांना प्रधानभंत्री आलाव मोजनेतून घय फांधून दे ण्माचे काभ कयाले.स्लच्छता आणण ऩाणी

ऩुयलठा मा दोन्शी अतमंत आलर्शमक फाफींची ऩूतत
प ा मा ळशयात शोत आशे . आली ळशयाच्मा वलकावावाठी 25
कोटींचा वलळेऴ नीधी दोन टप्पप्पमात दे ण्मात मेईर अवे वांगन
ू तमांनी आलीकयांनी ददरेल्मा प्रेभाची शी

ऩयतपेड अवल्माचे वांधगतरे. भशातभा गांधींच्मा बूभीलय लधाप जजल््माच्मा वलकावावाठी ददरेरा प्रतमेक ळब्द
ऩूणप कयता आल्माचा आनंद अवल्माचे तमांनी वांधगतरे.

आली नगय ऩरयऴदे ने ळाऱे तीर वलद्मार्थमाांभधून एका वलद्मार्थमापरा एक ददलवाचा नगयाध्मष फनलून

नगयऩरयऴद शे वभाजवेलेचे भंददय अवल्माची बालना जनतेभध्मे ननभापण केरी. ऩंतप्रधान नयें द्र भोदी मांच्मा
वफका वाथ वफका वलकाव मा घोऴणेनव
ु ाय जनतेची वाथ मा वलप वलकाव प्रक्रिमेभध्मे भशतलाची आशे ,
अवेशी वुधीय भुनगंटीलाय माप्रवंगी म्शणारे.

*एका तावात 10 कोटी रु ननधी भंजूयीचा आदे ळ*

अथपभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय मांनी घोवऴत केरेल्मा 25 कोटी रु ननधीऩैकी 10 कोटी रु ननधी ऩदशरा टप्पऩा

म्शणून आली नगय ऩरयऴदे रा दे ण्मात आरा. घोऴणेनंतय अलघ्मा एका तावात 10 कोटी रु ननधीच्मा भंजुयी
चा आदे ळ नगयाध्मषाना अथपभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय मांनी वुऩूदप केरा.

