*चंद्रऩूय ळशयाचे नांल दे ळऩातऱीलय रौकीकप्राऩ ्त ठयाले शाच आऩरा प्रमत ्न – आ. वध
ु ीय
भन
ु गंटीलाय*

*नगीनाफाग प्रबागात वलकावकाभांचे बभ
ू ीऩूजन वंऩन ्न*

चंद्रऩूय ळशयाच ्मा ननमोजनफध्द वलकावारा आभ ्शी नेशभीच प्राधान ्म ददरे आशे . अभत
ृ ऩाणी

ऩुयलठा मोजना शी अनतळम उत ्तभ मोजना आशे जेल ्शा शी मोजना ऩूणण शोईर तेल ्शा ळशयातीर

प्रत ्मेक घयारा भफ
ु रक ऩाणी उऩरफ ्ध शोईर. ताडोफारा आंतययाऴ ्ट्रीम लनऩमणटन प्रकर ्ऩाचा दजाण
मभऱलन
ू दे ण ्मावाठी आऩण प्रमत ्न केरा आशे . क्ांतीवम
ु ण भशात ्भा ज ्मोतीयाल पुरे, क्ांतीज ्मोती

वावलत्रीफाई पुरे मांच ्मा लंळजांना न ्माम मभऱलन
ू दे ण ्माचा भी प्रमत ्न केरा. लीय ळशीद फाफयु ाल
ळेडभाके, रोकळाशीय अण ्णाबाऊ वाठे , वंत जगनाडे भशायाज, कभणमोगी फाफा आभटे मांच ्मा

व ्भयणाथण ऩोव ्ट नतकीट काढण ्मावाठी मळव ्ली प्रमत ्न केरे. चंद्रऩयू ळशयाचे नांल दे ळऩातऱीलय,

जागतीक ऩातऱीलय रौकीकप्राऩ ्त ठयाले शाच आऩरा प्रमत ्न वदै ल याशणाय अवर ्माचे प्रनतऩादन
वलधीभंडऱ रोकरेखा वमभती प्रभख
ं ी आ. वध
ु तथा भाजी अथणभत्र
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी केरे.

ददनांक १२ वऩ ्टें फय योजी चंद्रऩूय ळशयातीर नगीनाफाग प्रबागातीर चोयखखडकी ते वेंट भामकेर
ळाऱा तवेच वयु ज ते आनंदे शॉव ्ऩीटर ऩमंतच ्मा १,९०,४८,७८०/- कोटी रू. ककंभतीच ्मा
यव ्त ्माच ्मा बभ
ू ीऩूजन कामणक्भात आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय फोरत शोते.

मालेऱी बाजऩाचे जजर ्शाध ्मष दे लयाल बोंगऱे , भशानगय जजर ्शाध ्मष डॉ. भंगेळ गर
ु लाडे, भशाऩौय

याखीताई कंचराणलाय, उऩभशाऩौय याशूर ऩालडे, व ्थामी वमभती वबाऩती यवल आवलानी, वब
ु ाऴ
कावनगोट्टूलाय, यवलंद्र गयु नुरे, ब्रिजबऴ
ू ण ऩाझाये , याभऩार मवंश, वबागश
ृ नेता वंददऩ आलायी, झोन

वबाऩती वौ. छफू लैयागडे, भदशरा ल फारकर ्माण उऩवबाऩती ऩुऴ ्ऩा उयाडे, वयु े ळ नतलायी, योडभर
गशरोत, भनऩा वदव ्म प्रळांत चौधयी, याशूर घोटे कय, वंजम कंचराणलाय, अननर पुरझेरे, याजेंद्र
अडऩेलाय, मळतर आत्राभ, वललेक फोढे आदींची प्राभख
ु ्माने उऩजथथती शोती. मालेऱी प्राव ्तावलक

उऩभशाऩौय याशूर ऩालडे मांनी केरे. वलकावावंफंधी आभ ्शी जी भागणी आ. भन
ु गंटीलाय मांच ्माकडे
केरी ती त ्मांनी नेशभी प्राधान ्माने ऩण
ू ण केरी आशे . त ्मांच ्मा भंत्री ऩदाच ्मा कामणकाऱात चंद्रऩूय
भशानगयाच ्मा वलकावावाठी जेलठा ननधी उऩरफ ्ध झारा तेलढा ननधी माऩूली कधधशी उऩरफ ्ध

झारेरा नाशी. आ. भन
ु गंटीलाय आभचे नेते आशे माचा आभ ्शारा वाथण अमबभान आशे अवेशी याशूर
ऩालडे मालेऱी फोरताना भ ्शणारे. मालेऱी आमोजकांनी आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय ल भान ्मलयांचे जंगी
व ्लागत केरे. कामणक्भाचे वंचारन भनऩा वदव ्मा ववलता कांफऱे मांनी केरे. कामणक्भारा
नागरयकांची भोठमा वंख ्मेन उऩजथथती शोती.

