*चंद्रऩयू मेथीर वैननकी ळाऱे वाठी 76 कोटी रू. ननधी वलतयीत कयण्माव ळावनाची भामता*

*भाजी अथथभंत्री आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांच्मा रयतमनांचे परीत*
======================================================================
याज्माचे भाजी अथथभंत्री आ. वध
ु ीय भुनगंटीलाय मांच्मा ऩुढाकायाने चंद्रऩूय मेथीर वैननकी ळाऱे च्मा फांधकाभावाठी 76

कोटी रू. ननधी वलतयीत कयण्मावाठी भामता दे ण्मात आरी अवन
ू ळारेम कळषण वलबागाने ददनांक 10 पेब्रल
ु ायी 2020
योजी माफाफतचा ळावन ननणथम ननगथकभत केरा आशे .

वैननकी ळाऱा शा आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांचा भशलाकांषी रयतकऩ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी याज्मात बाजऩाचे

वयकाय स्थाऩन झामानंतय रयतायं बीच्मा काऱात घेतरेमा भशलऩूणथ ननणथमाऩैकी रयतभुख ननणथम म्शणजे चंद्रऩूयची

वैननकी ळाऱा. बायतात आजकभतीरा अवणा-मा 26 वैननकी ळाऱांऩक
ै ी अनतळम उत्तभ अळी लास्तू चंद्रऩूयभध्मे ऩूणथ
झारी आशे . ऩदशरी 6 व्मा लगाथची तुकडी जून 2019 ऩावून दाखर झारी आशे . बायतातीर वलोत्तभ वैननकी ळाऱा

म्शणून शी ळाऱा नालारूऩाव मेईर, अळा ळुबेच्छा रेफ्टनंट जनयर याजेंद्र ननंबोयकय मांनी ददमा आशे त. रेफ्टनंट

जनयर याजेंद्र ननंबोयकय मांच्मा भाध्मभातन
ु च आ. भन
ु गंटीलाय मांना वैननकी ळाऱे च्मा स्थाऩनेची रयतेयणा कभऱारी आशे .
चंद्रऩूय ल फरायऩूय यस्मालयीर कबलकंु ड जलऱीर 123 एकयांभधीर वैननकी ळाऱे ची लास्तू ऩूणथ लाव आरी आशे . मा
वैननकी ळाऱे भध्मे बायतातीर अद्ममालत अवे वैननकी वंग्रशारम दे खीर आशे . वलळाखाऩट्टणभ, अभत
ृ वय, भशू मा

दठकाणी अवरेमा वैननकी वंग्रशारमाऩेषा अधधक उत्तभ शे वंग्रशारम आशे . ताडोफाच्मा ऩमथटकांना वैननकी ळाऱे च्मा

दळथनी बागांभध्मे बेट दे ण्माची व्मलस्था कयण्मात आरी आशे . ननयीषण कषातून मा वंऩण
ू थ ळाऱे चे कॅम्ऩव फघता मेते.
दे ळावाठी वलोच्च फकरदान दे णा-मा ळशीद लीयांच्मा इनतशावारा दळथवलण्मावाठी ऩत
ु ऱे दे खीर उबे याशत आशे त.
वबागश
ु कराभ मांचे जीलनचरयत्र ल नौदराच्मा थयायक
ृ ाभध्मे कायधगर मुद्ध, बायताचे याष्ट्रऩती एऩीजे अब्दर

रयतामक्षषकाचे थ्री डामभेळन भादशतीऩट दाखवलण्मात मेणाय आशे . यणगाडे, वलभान, शे करकॉप्टय मा वलथ रढाऊ लस्तू

मादठकाणी दळथनी ठे लण्मात आमा आशे त. वैननकी ळाऱे च्मा कॅम्ऩवची दळथनी कबंत शी चंद्रऩूयच्मा ककमारयतभाणे आशे .
भैदान शे ऑकरम्म्ऩक दजाथचे आशे . एक शजाय षभतेचे रयतेषागश
ृ , आधुननक म्स्लकभंग टॅं क ऩावून तय वलथ ववु लधा मा
बायतीम वैमदराच्मा भानांकनारयतभाणे आशे त.

वदय वैननकी ळाऱे त भुरींना लगथ वशाली करयता रयतलेळ दे ण्माचा भशलऩूणथ ननणथम आ. भुनगंटीलाय मांच्मा ऩुढाकायाने
घेण्मात आरा आशे . वैननकी ळाऱे त भुरींना रयतलेळ दे ण्माचा शा ननणथम दे ळातीर पक्त दोन ळाऱांकरयताच घेण्मात
आरा अवन
ू भशायाष्ट्रात चंद्रऩयू म्जशमातीर वैननक ळाऱे वाठी शा ननणथम घेण्मात आरा आशे .

आ. वध
ु ीय भुनगंटीलाय मांच्मा ऩुढाकायाने लऴथ 2020 करयता भुरींना वैननकी कळषण कभऱण्मावलण्माची दाये खुरी झारी
आशे . ऩम्चचभ दक्षषण बायतात चंद्रऩयू मेथीर वैननकी ळाऱे ऩावन
ु शी वरू
ु लात शोत आशे .

वैमदराच्मा भाध्मभातुन रागणा-मा आलचमक फाफींची ऩत
थ ा कयण्मावाठी आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी केंद्रीम
ू त

वंयषण भंत्री याजनाथ कवंश मांची बेट घेतरी. याजनाथ कवंश मांनी वुध्दा मा वैननकी ळाऱे चे कौतुक केरे. वैम

दराच्मा भाध्मभातन
ु रलकयच रढाऊ वलभान, यणगाडे आदीं वादशमांवश 6 अचल मा वैननकी ळाऱे वाठी उऩरब्ध शोणाय
आशे . ददनांक 10 पेब्रुलायी 2020 च्मा ळावन ननणथमालमे वलतयीत शोणा-मा 76 कोटी रू. ननधीच्मा भाध्मभातुन चंद्रऩूय
म्जशमाचे लैबल ठयरेमा वैननकी ळाऱे रा ऩामाबत
ू वुवलधांच्मा फांधकाभाचा भागथ वुकय झारा आशे .

