*ताडोफा अंधायी व्माघ्र प रकल्ऩारचतमा चालांभमे रपयते ग्णारम लऩरध शोणाय
*अथथभंत्री वध
ु ीय भन
ु चंटीलाय मांचा ऩढ
ु ा्ाय
================================================================
चंद्रऩयू तारक्
ु मातीर ताडोफा अंधायी व्माघ्र प रकल्ऩारचतमा चालांभमे लतभ रयोम विु लधा ऩयु िल्मामा
दृष्टीने अथथभंत्री तथा चंद्रऩूय जिशमाचे ऩार्भंत्री वुधीय भुनचंटीलाय मांमा ऩुढा्ायाने रपयते ग्णारम
नाचरय्ांमा वेलेत रल्यच ग्िु शोणाय रशे

रकलाभुख्माने चंद्रऩूय तारुक्मातीर ताडोफा अंधायी व्माघ्र प रकल्ऩारचतमा रवदलावीफशुर चालांभधीर वुभाये 70
शिाय नाचरय्ांना मा रपयमा ग्णारमामा भामभातुन रयोम वेला लऩरध शोणाय रशे अने्
चालांभधीर नाचरय् फये चदा औऴधोऩचायावाठी ग्णारमांमा वठ्ाणी ऩोशचू ळ्त नाशी ल मांमा
रिायाचे मोम िनदान शोलू ळ्त नाशी, अळा चालांभधीर नाचरय्ांना मा रपयमा ग्णारमामा

भामभातुन रयोम वेला लऩरध ्ग्न दे ्माचा रकलमन अथथभंत्री वुधीय भुनचंटीलाय ्यीत रशे लली
अळो् ितयाभर मा वेलाबाली वंस्थेमा वश्ामाथने शे रपयते ग्णारम अथथभंर्यामांमा ऩुढा्ायाने मा

ऩरयवयात नाचरय्ांना रयोम वेला ऩुयिल्मावाठी रल्यच दा र शोत रशे वदनां् 14 वप्टें फय योिी

वामं 4.00 ला चंद्रऩूय तारक्
ु मातीर िऩंऩऱ ुट मा चालात मा रपयमा ग्णारमाचे रो्ाऩथण शोणाय रशे

अथथभंत्री वध
ु ीय भन
ु चंटीलाय मांमा ऩढ
ु ा्ायाने चंद्रऩयू जिशमात रयोम वेलेमा षेत्रावाठी अने् भशलऩण
ू थ
िनणथम झारे अवून रकलाभुख्माने ळाव् म ल्यकमर्म भशािलयकमारम ल ग्णारम िनतेमा वेलेत ग्िु झारे

रशे चंद्रऩूय मेथे टाटा ट्रस्टमा भदतीने रल्यच ््वय शसस्ऩीटरची वुग्लात शोणाय अवून नषरग्रस्त ल
रवदलावी बाचातीर ऩवशरे ््वय शसस्ऩीटर ठयणाय रशे चंद्रऩयू जिशमात ऩवशमांदाच ये लेभापथत
राईपराईन एक्वरकलेवमा भामभातून ग्णवेला मांमा ऩुढा्ायाने लऩरध झारी रशे

िनि िल्ाव

िनधीमा भामभातुन रवदलावी फशुर बाचातीर बंचायाभ तऱोधी, नांदा, जिलती रणण यािोरी मा
चालांभमे रकलाथकभ् रयोम ्ेंद्रे लऩरध झारी रशे फरायऩूय मेथे ग्राभीण ग्णारम, ग्राभीण रयोम

रकलकळषण ्ेंद्र, लवतीचश
ृ , भेव मा वोमींवश िनतेमा वेलेत ग्िु झारे रशे फरायऩूय तारुक्मातीर भानोया
तवेच ऩोंबण
ु ाथ तारक्
ु मातीर लभयी ऩोतदाय मेथे िलळेऴ फाफ मा वदया ारी रकलाथकभ् रयोम ्ेंद्रारा

भामता कभऱारी रशे फरायऩूय तारुक्मातीर ्ऱभना मेथे रकलाथकभ् रयोम ्ेंद्र मभायतीचे फांध्ाभ
ऩूणथ झारे रशे तवेच ऩोंबण
ु ाथ मेथे ग्राभीण ग्णारमारा भंिूयी ल 15 ्ोटी ग्

चन
ुथ मभायतीचे फांध्ाभ

ऩण
ू थ झारे रशे वातमाने रयोम कळफीयांचे रमोिन ्ग्न मा भामभातन
ु योचिनदानावाठी मांनी

नेशभी ऩुढा्ाय घेतरा रशे नेत्रचच् वा कळफीयांमा भामभातुन नेत्रचच् वा ल चष्भे िलतयण तवेच

भोितबफंद ू ळस्त्ररा मा शा लऩा भ मांनी जिशाबय याफिलरा रशे रवदलावीफशुर चालांभमे रपयमा
ग्णारमामा भामभातुन रयोम वेला ऩुयिल्माचा अथथभंर्यामांचा शा लऩा भ भशलऩूणथ ऩाऊर ठयणाय रशे

