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भशायाष्ट्रातीर असबनल उऩक्रभ ल लेगलेगळ्मा ऩामाबत
ू ववु लधा फल्रायऩूय ळशय ल आवऩाव उभ्मा
याशात आशे त. त्माभऱ
ु े मेत्मा काऱाभध्मे फल्रायऩयू ळशयाची ओऱख भशायाष्ट्रातीर वलााधधक

वलकसवत ळशय अळी झारी ऩाहशजे. मावाठी प्रत्मेकाने जाणीलऩूलक
ा प्रमत्न कयणे गयजेचे आशे .

प्रत्मेक लाडाारा स्लच्छ, वद
ुुं य आणण नागरयकाुंना ववु लधा ऩुयवलणाया ऩरयवय फनवलण्माची आलश्मकता
आशे . त्मावाठी आलश्मक िनधीची तयतूद कयण्मात मे.र. शे ळशय याज्मातीर वलााधधक वलकसवत
ल वद
ुुं य ळशय म्शणन
ू रककककप्रा्त ठयाले शे आऩरे स्ल्न आशे . नागरयकाुंच्मा वशकामााच्मा ल

प्रेभाच्मा फऱालय शे स्ल्न िनश्चीतऩणे ऩूणा श .र, अवा वलश्लाव याज्माचे वलत न िनम जन ल लने
भुंत्री तथा चुंद्रऩूयचे ऩारकभुंत्री वध
ु ीय भन
ु गुंटीलाय माुंनी आज व्मक्त केरा.

फल्रायऩूय मेथीर ऩेऩय सभर काटा गेट मेथे यस्त्माच्मा वलबाजकाच्मा वौंदमीकयणाचे बभ
ू ीऩूजन

कयताना ते फ रत श ते. मालेऱी व्मावऩीठालय लन वलकाव भशाभुंडऱाचे अध्मष चुंदनसवुंग चुंदेर,
जज.ऩ. अध्मष दे लयाल बोंगऱे , फल्रायऩूयचे नगयाध्मष शयीऴ ळभाा, न.ऩ. उऩाध्मषा वक. सभना

चकधयी, फल्रायऩूयचे नऩचे भख्
ु माधधकायी बफऩीन भद्
ु दा, अरूण लाघभाये ' आहदुंची प्राभख्
ु माने उऩजस्थती
श ती.

फल्रायऩूय ळशयानजीक अनेक भ ठे प्रकल्ऩ उबे याशत आशे त. फॉटनीकर गॉडान, वैिनकक ळाऱा,
अद्ममालत क्रकडा वुंकुर, फवस्थानक उबे याशत आशे . ये ल्ले स्थानकाचे नाल दे ळाच्मा नकाळालय

झऱकरे आशे . भात्र शे वला श त अवताना फल्रायऩूय ळशय दे खीर स्लच्छ, वद
ुुं य आणण दे खणे झारे
ऩाहशजे, त्माभऱ
ु े याज्म ळावनाच्मा वला म जनाुंची भदत घ्मा. तवेच आऩल्मा लाडाारा आलश्मक

ववु लधाुंनी ऩरयऩूणा कयण्मावाठी म ग्म प्रस्ताल वादय कया, चाुंगल्मा कल्ऩक प्रस्तालावाठी आलश्मक
िनधी उऩरब्ध कयण्मात मे.र, अळी घ ऴणा त्माुंनी केरी.

मालेऱी फल्रायऩूय नगय ऩरयऴदे चे अरूण लाघभाये , मेरय्मा दावयप, स्लाभी यामफयन, ये णक
ु ा दध
ु े,

काुंता ढ के, बालना गेडाभ,सभना चकधयी, भशें द्र ढ के, आळा वुंगीडलाय, स्लणाा बटायकय, ऩुनभ भ डक,
वभ
ु न सवन्शा, लैळारी ज ळी आदीुंची उऩजस्थती श ती.

