चंद्रऩूय भशानगयाच ्मा वलाांगगण वलकावावाठी बाजऩा लचनफध ्द

नगीनाफाग प्रबागातीर झोन १४ भध ्मे अभत
ृ ऩाणीऩुयलठा मोजनेचे रोकाऩपण.

बायतीम व ्लातंत्र्माच ्मा अभत
ु ायं ब कयताना भरा भनाऩावून
ृ भशोत ्वली लऴापत चंद्रऩूय भशानगयात अभत
ृ ऩाणीऩुयलठा मोजनेचा ळब
आनंद शोत आशे . मा अभत
प
ू क
ृ नऱ ऩाणी ऩयु लठा मोजनेरा याज ्म ल केंद्राची भान ्मता मभऱवलणा-मा वलाांचे भी भन्ऩल
अभिनंदन

कयतो. १९९५ भध ्मे जेल ्शा भी मा वलधानवबा षेत्राचा आभदाय भ ्शणून ननलडून आरो त ्माकाऱी मा ळशयात प्रचंड ऩाणी टं चाई

शोती. त ्मानंतय लाढील ऩाणी ऩुयलठा मोजना आभशी भंजयू कयवलरी. आज अभत
ृ नऱ ऩाणीऩुयलठा मोजनेच ्मा भाध ्मभातुन मा

ळशयातीर ऩाणी टं चाईलय उऩाममोजना झार ्माभुऱे नागरयकांना भोठा ददरावा मभऱारा आशे . मा ऩुढीर काऱातशी बायतीम जनता
ऩाटी मा ळशयाच ्मा वलकावावाठी लचनफध ्द अवर ्माचे प्रनतऩादन मालेऱी केरे. वदय अभत
ृ ऩाणी ऩयु लठा मोजना जगन्नाथ फाफा

नगय, ये लेन्मू कॉरनी, वलदबप शाउमवंग कॉरनी, जीलन वापल्म कॉरनी, अमबमंता कॉरनी आदी बागांभध ्मे ऩाणीऩुयलठा कयणाय आशे .
ददनांक २८ एवप्रर २०२२ योजी चंद्रऩूय ळशयातीर नगीनाफाग प्रबाग क्र. ९ भध ्मे अभत
ृ नऱ ऩाणीऩुयलठा मोजनेचे झोन क्रभांक १४
चे रोकाऩपण वंऩन ्न झारे. मालेऱी मा कामपक्रभाव उऩस्थथत यादशरो. वोफतच वलवलध वलकावकाभांचे बूभीऩूजन दे खीर मालेऱी

वंऩन ्न झारे. मालेऱी बाजऩाचे स्जर ्शाध ्मष दे लयाल बोंगऱे , भाजी भशाऩौय वौ. याखी कंचरापलाय, भाजी उऩभशाऩौय याशूर ऩालडे,
बाजऩा नेते प्रभोद कडू, वौ. ववलता कांफऱे , अरूण नतखे, प्रळांत चौधयी आदींची प्राभुख ्माने उऩस्थथती शोती.

चंद्रऩूय ळशयात वलकावात ददघप भामरका आभ ्शी भाझ्मा अथपभंत्री ऩदाच ्मा कामपकाऱात तमाय करू ळकरो माचा भरा भनाऩावून

आनंद आशे . चंद्रऩुयातीर वप्रमदमळपनी नाटमगश
ृ ाचे अत ्माधुननकीकयण, ळावकीम लैद्मककम भशावलद्मारम ल रूग ्णारमाचे फांधकाभ,

टाटा ट्रव ्टच ्मा वशकामापने कॎन ्वय शॉव ्ऩीटरचे फांधकाभ, वैननकी ळाऱा, फांफु वंळोधन ल प्रमळषण केंद्र, फाफुऩेठ प्रबागात ळांतीधाभ

वलकमवत कयणे, दाताऱा ऩरयवयात केफर व ्टे ड ऩर
ु ाचे फांधकाभ, ऩत्रकाय बलन, फाफयु ाल ळेडभाके व ्टे डडमभच ्मा फांधकाभावाठी ननधी
भंजयू , ज ्मुबफरी शामव ्कुरच ्मा नत
ु नीकयणावाठी ननधी भंजयू , श्री भशाकारी भंददय ऩरयवयाच ्मा वलकावावाठी ६० कोटी रू. ननधी

भंजयू , स्जर ्शा व ्टे डडमभचा ऩुनवप लकाव, छत्रऩती मळलाजी भशायाज चौकाचे वौंदमीकयण, फाफा आभटे अब ्मामवका, डॉ. ए.ऩी.जे. अफ ्दर
ु
कराभ ननवगप उद्मान, फाफुऩेठ ऩरयवयातीर बायतयत ्न अटरबफशायी लाजऩेमी व ्टे डडमभचे फांधकाभ, दे ळातीर अत ्माधुननक

लनअकादभी, ऩोमरव लवाशतीचे फांधकाभ, ऩोमरवांवाठी जीभचे फांधकाभ, ननमोजन बलनाचे फांधकाभ, कोऴागाय कामापरमाचे फांधकाभ,
चंद्रऩयू ळशयातीर भोकऱमा जागांचा वलकाव कयत त ्मादठकाणी फारोद्मानाची ननभीती, अभत
ृ ऩाणी ऩयु लठा मोजना, ळावकीम

अमबमांत्रीकी भशावलद्मारमातीर भुरींच ्मा लवतीगश
ृ ावाठी ७ कोटी ८९ रष ६० शजाय रू. अळी वलकावाची ददघपभामरका आभ ्शी मा
ळशयात उबी केरी आशे . केंद्रीम वांव ्कृतीक कामपभंत्री ककळन ये ड्डी मांची बेट घेलन
ू श्री अंचरेळ ्लय भंदीयाचा वलकाव प्रवाद

मोजनेच ्मा भाध ्मभातुन कयण ्मावाठी आभशी प्रमत ्नळीर आशोत. बायतीम जनता ऩाटीने मा ळशयाच ्मा वलकावावाठी आजलय

ऩरयश्रभ घेतरे. कोल ्शीड काऱातीर वंकटादयभ ्मानशी भदतीवाठी बायतीम जनता ऩाटी तत ्ऩय शोती. आभ ्शी आजलय वलकावाचे
याजकायण केरे ल त ्मा भाध ्मभातुन वभाजाची वेला केरी ल बवलऴ ्मातशी करू अवे प्रनतऩादन केरे.

कामपक्रभाचे प्राव ्तावलक भाजी उऩभशाऩौय याशूर ऩालडे मांनी केरे. प्राव ्तावलकात फोराताना चंद्रऩूय ळशयातीर वलकावाची गंगा
आणर ्माफद्दर याशूर ऩालडे मांनी आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांचे आबाय ल ्मक् त केरे. कामपक्रभारा वयु े ळ शयीयभाणी, अननर फुधलाय

वंजम ननखाये चांद वय्मद यली जोगी वुनीर डोंगये प्रभोद क्षषयवागय, वत्मभ गाणाय, आददत्म डलये , अषम ळेंड,े वंदीऩ वदबैमे, वुळांत
अक्केलाय, आळीऴ लयायकय, भशे ळ याउत, वगचन फोफड़े ळैरेळ वऩऩये , वळ
ु ांत ळभाप, मळलांळ ळभाप, वगचन रग्गड, रयतेळ लभाप, ऩंकज
बड़के, ऩीमूऴ राकड़े आदींवश नागरयकांची भोठमा वंख ्मेने उऩस्थथती शोती.

