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भुफंई दद. ५: भानल-लन्मजील वघंऴष कभी कयण्मावाठी तवेच मालय मोग्म उऩाममोजना 
कयण्मावाठी याज्माचे स्लतंत्र धोयण ननश्चचत कयाले, त्माचा भवदूा तमाय कयण्मावाठी वमभतीची 
स्थाऩना केरी जाली, अवे आदेळ भखु्मभतं्री देलेंद्र पडणलीव मांनी आज ददरे. 

आज भखु्मभतं्रमांच्मा अध्मषतेाारी याज्म लन्मजील भडंऱाची १४ ली फैठक वऩंन्न झारी त्मालेऱी 
ते फोरत शोते. फैठकीव लनभतं्री वधुीय भनुर्टंीलाय, आभदाय फंटी बांर्डडमा, आभदाय प्रबदूाव 
बीरालेकय, भखु्मभतं्री कामाषरमाचे अऩय भखु्म वधचल प्रवलणमवशं ऩयदेळी, लन वधचल वलकाव ाायरे् 
मांच्मावश याज्म लन्मजील भडंऱाचे वदस्म, वलवलध वलबार्ांचे लरयष्ट्ठ अधधकायी उऩश्स्थत शोते. 

भखु्मभतं्री देलेंद्र पडणलीव ऩुढे म्शणारे की, भशायाष्ट्रातीर वशा व्माघ्र प्रकलऩांभध्मे ननवर्ष 
ऩमषटनारा प्रोत्वाशन देऊन स्थाननकांना भोठ्माप्रभाणात योजर्ाय देण्मावाठी ऩालवाळ्मात व्माघ्र 
प्रकलऩात अवरेलमा ऩमषटन फंदीफाफत ऩुनवलषचाय कयण्माची भार्णी कयणाया अभ्मावऩूणष प्रस्ताल 
याष्ट्रीम व्माघ्र वलंधषन प्राधधकयणाकडे ऩाठलण्मात माला. 

व्माघ्र प्रकलऩात इरेश्ररक लाशनांचा १०० टरके लाऩय व्शाला, त्मावाठी प्रोत्वाशन देण्मात माले. 
प्रत्मेक व्माघ्र प्रकलऩात लाघांचा भार्ोला ठेलण्माकरयता ल ऩुढीर भानल आ ण लन्मजील वघंऴाषलय 

ननमंत्रण ठेलण्माकरयता प्रमळक्षषत शत्ीचंी र्यज आशे, तळी स्लततं्र ऩथके तैनात केरी जालीत, अवेशी 
ते म्शणारे. 

लन्मप्राण्मांलय उऩचाय कयण्मावाठी लन वलबार्ाचे स्लत:चे ऩळलुैद्मकीम अधधकायी अवालेत, 

त्मावाठी लन वलबार्ाने प्रस्ताल तमाय करून त्माव भजंयूी घ्माली अळा वचूना देऊन भखु्मभतं्री 
म्शणारे की, वजंम र्ांधी याष्ट्रीम उद्मान तवेच तुंर्ायेचलय अबमायण्मातून जे प्रकलऩ जाणाय आशेत 
त्मात लन्मजीलांची भाधर्षका जऩरी जाली, मावफंधंी कयालमाच्मा उऩाममोजनांची ननश्चचती 
कयण्मावाठी मेथे अश्स्तत्लात अवरेरे प्रकलऩ आ ण प्रस्तावलत प्रकलऩांच्मा मंत्रणांची वमंुरत फैठक 

भखु्मभतं्री कामाषरमातीर अऩय भखु्म वधचलांच्मा अध्मषतेाारीर वमभतीवभोय आमोश्जत केरी 
जाली, मा मंत्रणांनी लन्मजीलांच्मा वयंषणावंदबाषतीर उऩाममोजना आधी ननश्चचत करून आऩरा 
अशलार ऩुढीर फैठकीत वादय कयाला, त्माव भान्मता ददरी जाईर. 
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चंद्रऩूय श्जल्मात शोणाऱ्मा याज्म तवेच याष्ट्रीम भशाभार्ाांचे काभ कयतांना लन्मजीलांच्मा भाधर्षका 
अडचणीत मेऊ नमेत म्शणनू कयालमाच्मा उऩाममोजनांवाठी रार्णाया ननधी याष्ट्रीम भशाभार्ष 
प्राधधकयणाकड ेभार्ाला, तो कभी ऩडलमाव याज्म वयकायकडून उलषरयत ननधी उऩरब्ध करून ददरा 
जाईर, अवे लनभतं्री वधुीय भनुर्टंीलाय मांनी मालेऱी वांधर्तरे. उभयेड कऱ्शांडरा अबमायण्माचा 
वलस्ताय कयतांना नतथे अवरेलमा र्ालांच्मा ऩुनलषवनाचा प्रचन कारफद्धरयतीने प्रथभ वोडलरा जाला 
अवेशी ते म्शणारे. 

भशायाष्ट्रातीर लन्मजील वंलधषनाच्मा काभारा चांर्रे मळ मभऱत अवलमाची प्रनतक्रिमा फैठकीत 

भडंऱाच्मा वदस्मांकडून व्मरत कयण्मात आरी. फैठकीत भानल-लन्मजील वंघऴाषची कायणे आ ण 
उऩाममोजनाचें तवेच ननवर्षऩमषटन आ ण योजर्ाय वधंीवदंबाषतीर वादयीकयण कयण्मात आरे. 

लन्मजीलांच्मा भाधर्षका जऩण्माची आलचमकता आ ण स्थाननकांच्मा वयुक्षषततेचा वलचाय कयण्माची 
र्यज फैठकीत व्मरत कयण्मात आरी. र्डधचयोरीवायाा जो बार् लाघांच्मा नैवधर्षक अधधलावाव 
ऩोऴक आशे, नतथ ेत्मांना आलचमक अवरेरे नैवधर्षक लातालयण उऩरब्ध आशे नतथे लाघांचा 
अधधलाव लाढलण्माचा प्रमत्न कयण्माची अऩेषाशी फैठकीत व्मरत कयण्मात आरी. 

यााील लनषते्रात, फपय षेत्रात तवेच लनारर्तच्मा षेत्रात कयालमाच्मा वलकाव काभांचे, ऩामाबतू 
ववुलधांच्मा ननमभषतीचे, ऑऩदटकर पामफय आधारयत ब्रॉड फॅण्ड जोडणीवश काशी प्रस्तालांना अटी 
आ ण ळतींच्मा अधीन याशून त्मांची मळपायव अनंतभ भजंयूीवाठी याष्ट्रीम लन्मजील भडंऱाकड े
कयण्माचे तय काशी प्रस्तालांचा ऩुन्शा अभ्माव करून त्मावफंधीचा ननणषम ऩढुीर फैठकीत घेण्माचे 
ननश्चचत कयण्मात आरे. 

 


