*भुर ळशयात 9.50 कोटी रू. ननधी अंतगगत यस्ते ल नारी वुधायणे ी काभे रलकय

वुरू शोणाय – आ. वुधीय भुनगंटीलाय*

*भर
ु नगय ऩरयऴदे च्मा पामय लॉटग य े आ. भन
ु गंटीलाय मांच्मा शस्ते उदघाटन*
गेल्मा 5 लऴागत वलवलध वलकावकाभांच्मा भामभातुन भुर ळशया ा ेशयाभोशया फदरवलण्मा ा आशी वलगतोऩयी रयतमन केरा अवनन
ळशयात यस्ते वलकाव, वांस्कृतीक वलकाव, ऩाणी ऩुयलठा, ऩामाबनत वुवलधा मालय आशी बय ददरा आशे . नुकता

भुर ळशयातीर

वलवलध वलकावकाभांवाठी 9 कोटी 50 रष रू. ननधी भंजयन झारा अवनन मा ननधीच्मा भामभातुन वलवलध वलकावकाभांना भंजयन ी
मभऱारी आशे , मा वलकावकाभांना रलकय

वुरूलात शोणाय आशे .

ंद्रऩनय जजल्शमातीर वलागत वव
ु ्ज अळी फाजायऩेठ भुर ळशयात

ननभागण शोत आशे . गेल्मा 5 लऴागत भर
ु ळशयात झारेल्मा अबनतऩल
न ग वलकावकाभांच्मा झंझालाताभुऱे वन 2018, 2019 अळी वरग

दोन लऴे शी नगयऩामरका स्लच्छ वर्व्शे षण स्ऩधे अंतगगत ऩारयतोऴीका ी भानकयी ठयरी अवनन या्म ळावना ा 10 कोटी रूऩमां ा

ऩयु स्काय भर
ु नगय ऩरयऴदे रा मभऱारा आशे . वलकावा ा शा झंझालात भर
ु ळशयातीर नागरयकांनी ऩल
न ी कधीशी अनब
ु लरा नाशी. मा
ळशयाच्मा वलािणगण वलकावावाठी आऩण वदल कदटफद अवल्मा े रयतनतऩादन भाजी अथगभंत्री आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी केरे.
ददनांक 25 जन
न योजी भर
ु ळशयात कभगलीय भा.वा. कन्नभलाय वबागश
ृ ऩरयवयातीर नगय ऩरयऴदे च्मा पामय लाटग यच्मा उदघाटन

वभायं बात आ. वुधीय भुनगंटीलाय फोरत शोते. मालेऱी भुर नगय ऩरयऴदे च्मा अमषा रयता. यनभारा बोमय, उऩामष नंद न यणददले,

नगयवेलक भशें द्र कयकाडे, अजम गोगुरलाय, रयतबाकय बोमय, ंद्रकांत आष्टनकय, रयतळांत वभथग, भुख्माणधकायी श्री वयनाईक, वालगजननक
फांधकाभ वलबागा े उऩवलबागीम अमबमंता श्री. लवुरे आदीं ी रयताभुख्माने उऩस्थीती शोती.

मालेऱी फोरताना आ. वुधीय भुनगंटीलाय ऩुढे शणारे, 9 कोटी 50 रष रू. ककं भतीच्मा ननधी अंतगगत वलवलध वलकावकाभांना भंजयन ी
मभऱारी अवनन रलकय
तवे

मा काभांना वुरूलात शोणाय आशे . मा ननधीअंतगगत रयतबाग क्र. 1 ते 6 मा वशा रयतबागाभमे यस्मांच्मा

नाल्मांच्मा वुधायणे ी काभे शाती घेण्मात मेणाय आशे शी वलकावकाभे घेण्मात मेणाय आशे . मा वलकावकाभांच्मा भामभातुन

भर
ु ळशयाच्मा लबलात अणधक बय घातरी जाणाय आशे . मा आधीशी भर
ु ळशयात मवभें ट यस्मां े फांधकाभ, अंतगगत यस्ते ल
नाल्मां े फांधकाभ, कभगलीय भा.वा. कन्नभलाय मां े स्भायक ल वबागश
ृ ा े फांधकाभ, ऩं. ददनदमार उऩामाम इको ऩाकग

े फांधकाभ,

आददलावी भुरां े ल भुरीं े ळावकीम लवतीगश
ृ , भाऱी वभाजाच्मा वलयमार्थमािवाठी स्लतंत्र लवतीगश
ृ ा े फांधकाभ, डॉ. श्माभारयतवाद
भुखजी वालगजननक ला नारम इभायती े फांधकाभ, औयमोणगक रयतमळषण वंस्थेत अनतरयत कामगळाऱे े फांधकाभ, कक्रडा वंकुरा े

फांधकाभ, जरतयण तराला ी ननभीती, ळशयात ऩं ामत वमभती ी अमाधुननक इभायत, तशमवर कामागरमा ी अमाधुननक इभायत,

ळशयातीर फवस्थानका े अमाधनु नकीकयण ल नत
ु नीकयण, ळशयात 24x7 ऩाणी ऩयु लठा मोजना अळी वलकावकाभां ी भोठी भारीका

आशी तमाय केरी आशे . मातीर काशी काभे रयतगतीऩथालय अवनन फशुतांळ काभे ऩनणग लाव आरी आशे . भुर ळशय शी कभगलीय भा.वा.
कन्नभलाय मां ी कभगबनभी आशे . मा ऩरयवया ा रोकरयतनतननधी मा नामाने मा ळशया े वदरदमग वलकावकाभांच्मा भामभातुन अणधक
खुरलत शे ळशय भशायाष्रातीर वलागत वुंदय ळशय शणनन रककीकरयता्त ठयाले शे आऩरे स्ल्न आशे , अवे रयतनतऩादन मांनी मालेऱी
फोरताना केरे.

मा उदघाटन वभायं बानंतय भुर ळशयात वुरू अवरेल्मा वलवलध वलकावकाभां ा आढाला आ. भुनगंटीलाय मांनी घेतरा.

वलकावकाभांच्मा दजागफाफत कोणतीशी तडतोड खऩलन
न घेणाय नाशी, अवेशी मालेऱी फोरताना ते शणारे. ळशयातीर ऩाणी ऩयु लठा
मोजनेच्मा 70 ककभी ऩाईऩराईन े काभ ऩनणग झारे अवनन तवे
झाल्मा ी भादशती मालेऱी अणधका-मांनी ददरी.

बनभीगत वलयमुतीकयणाअंतगगत 42 ककभी राईन े काभ ऩनणग

