*चंद्रऩयू ळशयावाठी 500 कोट ंचे वलकावाचे वलळेऴ ऩॅकेज दे णाय – वध
ु ीय भन
ु गंट लाय*

*नानाजी ळाभकुऱे मांना प्रचंड फशुभताने वलजमी कयण्माचे ालाशन*
==============================================================
चंद्रऩूय वलधानवबा षेत्रातीर बाजऩा-शळलवेना-रयऩाई (ा)-यावऩ भशामुतीचे उभेदलाय नानाजी ळाभकुऱे मांना प्रचंड

फशुभताने वलजमी कयण्माचे ालाशन कयत चंद्रऩयू ळशयावाठी 500 कोट ंचे वलकावाचे वलळेऴ ऩॅकेज दे ण्मात मेईर, अळी
घोऴणा चंद्रऩूय जजल्शमाचे ऩारकभंत्री तथा अथथमभंत्री वध
ु ीय भुनगंट लाय मांनी केर ाशे .
नागरयकांना ालाशन कयणा-मा मा ऩत्रकात वध
ु ीय भन
ु गंट लाय मांनी म्शटरे ाशे क , गेल्म 5 लऴाथमत चंद्रऩयू ळशयात
ा. नानाजी ळाभकुऱे मांच्मा नेत् लात वलकावाची अबूतऩूलथम अळी काभे कयण्मात ार ाशे . नानाजींच्मा वर म

मोगदानाशळलाम श वलकावकाभे कधधश ऩण
ू थम शोलू ळकर नवती. ळावक म लैद्मककम भशावलद्मारम ल रूग्णारम,
लनअकादभी, फाफा ाभटे अभ्माशवका, एऩीजे अब्दर
ु कराभ सनवगथम उद्मान, सनमोजन बलन, कोऴागाय कामाथमरम,

वलर कय कामाथमरम, ाददलावी भुरांचे ल भुर ंचे लवतीगश
् , याज्मात प्रथभ रभांकाचे भानकय ठयरेरे चंद्रऩूय ये ल्ले
स्टे ळन, द षाबभ
ू ी ऩरयवयाचा वलकाव, वप्रमदशळथमनी नाटमगश
ु नीकयण, प्रगतीऩथालय अवरेरे फव स्थानकाचे
् ाचे नत

ाधुसनक कयणाचे काभ, ळशयानजजक दे ळातीर अमाधुसनक वैसनक ळाऱा, फॉटसनकर गाडथमन, फांफु वंळोधन ल प्रशळषण
केंद्र, टाटा ट्रस्ट च्मा वशकामाथमने वाकायणाये कॅन्वय शॉस्ऩीटर अळी वलकावकाभांची ददघथमभाशरका ाम्श मा ळशयात
तमाय केर .

चंद्रऩूय ळशयाच्मा तवेच मा वलधानवबा षेत्राच्मा वलकावाचा यथ लेगाने धालत ाशे . लेगाने धालणा-मा मा वलकावयथारा

केंद्रातीर नयें द्रबाई भोद मांच्मा नेत् लातीर वयकायची भोराची वाथ राबत ाशे . याज्मात भशामत
ु ीचे वयकाय वतारूढ
शोणाय ाशे च. जय चंद्रऩूयात ाऩण बाजऩाच्मा उभेदलायारा सनलडून ददरे नाश तय शा भतदाय वंघ, शे ळशय 25 लऴे

भागे जाईर. म्शणून भतदान वलकावालयच कयत मा भतदाय वंघाच्मा, ळशयाच्मा वलकावावाठी नानाजी ळाभकुऱे मांना
प्रचंड फशुभताने सनलडून द्माले, अवे ालाशन वध
ु ीय भन
ु गंट लाय मांनी केरे ाशे .

चंद्रऩूय वलधानवबा षेत्रातून ऩन्
ु शा एकदा नानाजी ळाभकुऱे वलजमी झाल्माव ळशयात वलकावाचा झंझालात सनभाथमण

कयण्माची ग्लाश मांनी ददर . प्राभय
ु माने रघु ल भध्मभ उद्मोगांना चारना दे ण्मावाठी एभएवएभई ऩाकथम, कौळल्म

वलकाव वलद्माऩीठ अथाथमत स्क र मुसनलशवथमट , डडजीटर ळाऱांची सनभीती, भदशरा फचतगटांच्मा भाध्मभातुन उऩाद त
लस्तुंच्मा वलर वाठी भॉरचे फांधकाभ, भशाकार भंद य ऩरयवयाचे वौंदमीकयण, वलठ्ठर भंद य ऩरयवयाचे वौंदमीकयण,

ज्मुबिलफर शामस्कुर ऩरयवयात लीय फाफुयाल ळेडभाके स्टे डडमभचे फांधकाभ, ऩोशरव ग्राऊंडचे अमाधुसनक कयण, शवंथेट क
ट्रॅ कची सनभीती, 5 नव्मा अभ्माशवकांची सनभीती, ऩंतप्रधान ालाव मोजना ल घयकुराळी वंफंधधत अन्म मोजनांच्मा
भाध्मभातन
ु प्रमेक फेघयारा शकाचे घय, ाझाद फगीच्माचे वौंदमीकय, ओऩनस्ऩेव वलकाव, याभाऱा तराल

वुळोबीकयण, इयई नद रयव्शय ्ंटचे फांधकाभ, ऑटोरयषा स्टॅ न्डचे फांधकाभ, झयऩट नद ची स्लच्छता ल वळ
ु ोबीकयण
अळी वलवलध वलकावकाभे ाऩण ऩण
ू थम लाव ाणू, अवेश मांनी म्शटरे ाशे . ळशयातीर यस्ते चकचक त कयण्मावश
अभत
ू थम कयण्मात मेईर, अळी ग्लाश मांनी ददर ाशे . नानाजी ळाभकुऱे
् मोजनेचे काभ वुध्दा तातडीने ऩण

मांच्मावोफत भी ाशे . भायामा ऩाठीळी भुयमभंत्री दे लेंद्र पडणलीव मांची ळती ाशे . भुयमभं्मांच्मा ऩादठळी ऩंतप्रधान

नयें द्र भोद मांची ळती ाशे . भोद ंच्मा ऩादठळी दे ळातीर जनतेची ळती ाशे . वलकावाची श श्ंख
ु ता काभा नमे
् रा तट

मावाठी चंद्रऩूय वलधानवबा षेत्रात नानाजी ळाभकुऱे मांना प्रचंड फशुभताचे वलजमी कयण्माचे ालाशन मांनी केरे ाशे .

