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वाांगरी, दद. 16 (जज. भा. का.) : लस्तू ल वेला कय वलबाग शा भांत्रारमाचे हृदम आशे. शा वलबाग 
कल्माणकायी मोजनाांचा ऩाईक आशे. आता कय वांकरनात वयरता, वरुबता आरी अवून, कय 
बयताना व्माऩायी, उद्मोजकाांना त्राव शोणाय नाशी, माची काऱजी घ्मा, अवे ननदेळ वलत्त आणण 
ननमोजन, लने भांत्री वधुीय भनुगांटीलाय माांनी आज मेथे ददरे.  
लस्तू ल वेला कय वलबागाच्मा नलीन इभायतीच्मा उद्घाटन ल रोकाऩपणानांतय आमोजजत कामपक्रभात 
ते फोरत शोते. मालेऱी कृवऴ, परोत्ऩादन, ऩणन आणण ऩाणीऩुयलठा ल स्लच्छता याज्मभांत्री वदाबाऊ 
खोत, कृष्णा खोये वलकाव भशाभांडऱाचे उऩाध्मष तथा खावदाय वांजम ऩाटीर, जजल्शाधधकायी वल. ना. 
काऱभ, लस्तू ल वेला कय वलबागाचे याज्म आमुक्त याजील जरोटा, जजल्शा ऩरयऴद भखु्म कामपकायी 
अधधकायी अभबजीत याऊत, अऩय याज्मकय आमुक्त वलराव इांदरकय आणण चांद्रशाव काांफऱे, याज्म 
कय वशआमकु्त येश्भा घाणेकय, याज्म कय उऩामुक्त मोगेळ कुरकणी, अळोक वानऩ आणण ळभभपरा 
भभस्कीन आदद भान्मलय व्मावऩीठालय उऩजस्थत शोते. 
वलत्तभांत्री वधुीय भनुगांटीलाय म्शणारे, मा वलबागाची आण, फाण, ळान लाढलत कें द्र ळावन आणण 
याज्म ळावनाच्मा वलप वलबागाांभध्मे वलपप्रथभ आम. एव. ओ. भानाांकन भभऱलणाया शा वलबाग 
झारा आशे. त्मावाठी कोल्शाऩूय, वाांगरी, वोराऩूय, वाताया ल यत्नाधगयी वलबागातीर वलप अधधकायी, 
कभपचाऱमाांनी मोगदान ददल्माफद्दर अभबनांदन कयतो. आम. एव. ओ. प्रभाणऩत्र शा केलऱ एक 
कागद नवनू उत्तभ काभ कयण्माची पे्रयणा आशे. माभऱेु वलबागाची जफाफदायी लाढरी अवनू, 

माऩुढेशी वलाांनी चाांगरे ल अचूक काभ कयण्माची अऩेषा त्माांनी मालेऱी व्मक्त केरी. 
वलत्तभांत्री वधुीय भनुगांटीलाय म्शणारे, वलक्रीकय वलबाग आईच्मा बभूभकेत अवनू, ऩरयलायातीर इतय 

वदस्माांची काऱजी घेणाया आशे. अन्म वलबागाांना वलत्तऩुयलठा व्शाला, अथपवांकल्ऩातीर उत्तभ तयतुदी 
त्मा वलबागाांना भभऱाव्मात, मावाठी शा वलबाग ऩरयश्रभ कयतो. ळेलटच्मा व्मजक्तच्मा चेशऱमालय 
शास्म पुरलण्माचे ईश्लयीम कामप मा वलबागाचे अधधकायी, कभपचायी कयतात. त्माभऱेु प्राभाणणकऩणे 
कय बयणाऱमाचा वन्भान व्शाला, चुकीचे काभ कयणाऱमारा ऩयालतृ्त कया. 
वलत्तभांत्री वधुीय भनुगांटीलाय म्शणारे, लस्तू ल वेला कय वांकरनात भशायाष्र देळात अगे्रवय आशे. 
त्माभऱेु जी. एव. टी कौजन्वरभध्मे याज्माच्मा जी. एव. टी वलबागाचा वन्भान केरा गेरा. शा 
वन्भान वलाांचा आशे. त्माचफयोफय वाांगरी जजल््मारा 1 एवप्रर ते 30 वप्टेंफय 2018 मा कारालधीत 
भशवरू रक्षमाांक 203.26 कोटी रूऩमे इतका शोता ल प्रत्मष लवरुी 228.35 कोटी रूऩमे इतकी झारी, 
माफद्दर धन्मलाद देऊन अभबनांदन केरे. माऩुढेशी वाांगरी कामापरमाने उद्ददष्ट ऩाय करून 
उद्ददष्टाऩेषा जास्त कय वांकरन कयाले, अळी अऩेषा त्माांनी मालेऱी व्मक्त केरी. 



वलत्तभांत्री वधुीय भनुगांटीलाय म्शणारे, जी. एव. टी. बलन कामापरमाकड ेइभायत म्शणनू न ऩाशता 
कामापरमातीर अधधकायी, कभपचाऱमाांनी व्माऩायी उद्मोजकाांना चाांगरी वेला ददरी ऩादशजे. व्माऩायी, 
उद्मोजक जी. एव. टी चे भागपदळपन घ्मामरा मेतो, तेव्शा त्मारा वौजन्माची, नम्रतेची लागणकू 
द्माली. जी. एव. टी कामद्माच्मा भाध्मभातून लन नेळन, लन भाकेट, लन टॅक्व शी वांकल्ऩना ठेलत 
व्माऩाऱमाांना त्राव शोणाय नाशी, माची काऱजी घ्मा, अवे आलाशन त्माांनी मालेऱी केरे. 
मालेऱी खावदाय वांजम ऩाटीर माांनी भागपदळपन केरे. मालेऱी आम. एव. ओ. भानाांकनात मोगदान 
ददरेल्मा अधधकाऱमाांचा वन्भान कयण्मात आरा.  
मा इभायतीचे षेत्रपऱ 2657.95 चौयव भीटय अवनू माभध्मे अधधकायी कष 33, कभपचायी व्मलस्था 
75 ल इतय ववुलधाांभध्मे भदशरा अधधकायी ल कभपचायी माांच्माकरयता कष तवेच वांगणक प्रमोग 
ळाऱा ल 110 आवन षभतेचे वलप वोमीांनी मुक्त लातातुकुभरत वबागशृ अळी आवन व्मलस्था 
कयण्मात आरी आशे. मा इभायतीवाठी 5.25 कोटी इतका खचप झारा अवनू पननपचयवाठी 1.20 कोटी 
इतका खचप झारा आशे. वाांगरी लस्तू ल वेला कय कामापरमाव लस्तू ल वेला कयाांंांतगपत एकूण 17 

शजाय 258 इतके कयदाते लगप कयण्मात आरे आशेत.  
आमुक्त याजील जरोटा माांनी प्रास्तावलकात जी. एव. टी. वलबागाच्मा काभकाजाचा आढाला घेतरा. 
आबाय मोगेळ कुरकणी माांनी भानरे. वतू्रवांचारन वलजम कडणे माांनी केरे. 
मालेऱी वलवलध उद्मोजक, व्माऩायी, वलक्रीकय वलबागाचे अधधकायी, कभपचायी भोठ्मा वांख्मेने 
उऩजस्थत शोते. 
00000 

ददलांगत भखु्मभांत्री लवांतदादा ऩाटीर माांना 
वलत्तभांत्री वधुीय भनुगांटीलाय माांचे अभबलादन 

वाांगरी, दद. 16 (जज. भा. का.) : भशायाष्राचे ददलांगत भखु्मभांत्री आणण याजस्थानचे याज्मऩार 
लवांतदादा ऩाटीर माांच्मा जन्भळताब्दी लऴापननभभत्त वलत्त आणण ननमोजन, लने भांत्री वधुीय 
भनुगांटीलाय माांनी त्माांच्मा वभाधीस्थऱाचे दळपन घेऊन अभबलादन केरे. मालेऱी कृवऴ याज्मभांत्री 
वदाबाऊ खोत, कृष्णा खोये वलकाव भशाभांडऱाचे उऩाध्मष तथा खावदाय वांजम ऩाटीर, आभदाय 

भळलाजीयाल नाईक, जजल्शाधधकायी वल. ना. काऱभ, लवांतदादा ऩाटीर माांच्मा स्नुऴा ळैरजा ऩाटीर 
आदद उऩजस्थत शोते. मालेऱी लवांतदादा ऩाटीर माांचे वलचाय आजशी भशायाष्रारा भागपदळपक ल 
पे्रयणादामी आशेत. त्माांच्माभऱेु वशकाय षेत्राचा आणण ऩरयणाभी ऩरयवयाचा वलकाव झारा अवल्माचे 
भत व्मक्त करून वलत्तभांत्री वधुीय भनुगांटीलाय माांनी त्माांच्माफद्दर आदय व्मक्त केरा. 
00000 

 


