*फल्रायऩूय भतदायवंघाच्मा वलकावावाठी वदै ल लचनफद्ध : आ. वध
ु ीय भुनगंटीलाय*

*आ. भुनगंटीलाय मांच्मा ऩुढाकायानेवलवाऩूय कोरगाल यस्त्मालय लधाा नदीलय फांधरा जातोम भोठा ऩूर*
*केंद्रीम भागा ननधीतून 56.56 कोटी रू ननधी भंजयू , बूमभऩूजन वंऩन्न*

1996 भध्मे वलदबा लैधाननक वलकाव भंडऱाच्मा भाध्मभातन
ू वलवाऩयू गालातीर मवभें ट यस्त्माच्मा फांधकाभावाठी 1 कोटी रू ननधी

भंजयू केरा तेव्शाऩावून मा गालाच्मा वलकावाच्मा प्रक्रिमेरा वुरुलात झारी ती आजतागामत अव्माशतऩणे वुरू आशे . मा गालातीर
नागरयकांना भी वलकावाफाफत जो ळब्द ददरा तो प्राधान्माने ऩूणा केरा. मा गालातीर नागरयकांनी वुद्धा भाझ्मालय नेशभीच

बयबरून प्रेभ केरे . ्मा प्रेभाच्मा आणण वलश्लावाच्मा फऱालय भी मा गालाच्मा वलकावावाठी ळथीचे प्रम्न केरे ल नेशभी कये न .
वलवाऩूयवश फल्रायऩूय वलधानवबा भतदायवंघाच्मा वलकावावाठी भी लचनफद्ध अवल्माचे प्रनतऩादन वलधधभंडऱ रोकरेखा वमभतीचे
प्रभख
ु तथा भाजी अथाभंत्री आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी केरे.

दद. 27 भाचा योजी फल्रायऩूय तारुक्मातीर वलवाऩूय मा गालात वलवाऩूय कोरगाल यस्त्मालयीर लधाा नदीलय फांधण्मात मेणाऱ्मा
भोठमा ऩुराचे बमू भऩूजन गालातीर ज्मेष्ठ नागरयकांच्मा शस्तते वंऩन्न झारे. मा प्रवंगी कामािभाच्मा अध्मषस्तथानी जजल्शा

ऩरयऴदे च्मा अध्मषा वौ वंध्मा गयु नुरे शो्मा . कामािभारा बाजऩाचे फल्रायऩूय तारुकाध्मष क्रकळोय ऩंदीरलाय , जजल्शा ऩरयऴद
वदस्तम शयीळ गेडाभ , वयऩंच ,उऩवयऩंच , वलद्मा दे लाऱकय , वालाजननक फांधकाभ वलबागाचे श्री भ्ु मारलाय आदींची प्राभुख्माने
उऩजस्तथती शोती.

मालेऱी फोरताना आ. भुनगंटीलाय ऩुढे म्शणारे , वलवाऩूय मेथीर नागरयकांनी मा ऩुराच्मा फांधकाभाची भागणी भाझ्माकडे केरी

शोती. भी नागरयकांना ददरेल्मा ळब्दानुवाय प्रम्न वुरू केरे. केंद्रीम भंत्री ननतीनजी गडकयी मांनी केंद्रीम भागा ननधी मोजनेअत
ं गात
मा ऩुराच्मा फांधकाभावाठी ननधी भंजयू कयण्माची वलनंती केरी .नेशभीप्रभाणे ननतीनजींनी भाझी वलनंती भान्म कयत मा ऩुरावाठी

56.56 कोटी रू ननधी भंजयू केरा ल आज शा ऩर
ू वाकायण्माची प्रक्रिमा वरू
ु झारी आशे . मा आधीशी वलवाऩयू मा गालात दे ळातीर
वलााधधक वुंदय फोटॅ ननकर गाडान , मबलकंु ड मेथे भागावलगीम भुरींचे ळावकीम लवतीगश
ृ वलन इभायतीचे फांधकाभ, ऩठाणऩुया भाना

नांदगांल वलवाऩूय यव ्त ्मालयीर वलवाऩूय गालातीरबागात यस्त्मांचे मवभें दटकयण, वैननकी वलद्मारमाची ननभीती , तारक
ु ा व ्टे डीमभचे
फांधकाभ, वलवाऩूय मेथे प्राथमभक आयोग ्म केंद्राचे फांधकाभ, वलवाऩूय मेथे २५ दठकाणी फोअयींगज , फर ्रायळाश गोंददमा ऩॅवेंजय

ये र ्लेचा थांफा , फर ्रायळाश ते लधाा तवेच फर ्रायळाश वे काजीऩेठ नागऩूय ऩॅवेंजय चा थांफा , ये र ्ले व ्टे ळनलयीर ऩ ्रॅ टपाभाची उं ची
लाढवलणे, वलवाऩयू मेथे दोन ल ्मामाभळाऱे ची फांधकाभे, वंत यवलदाव भशायाज वबागश
ु ान
ृ ाचे फांधकाभ, ऩाण ्माच ्मा टाकीजलऱ शनभ
भंदीयारा रागून वबागश
ृ ाचे फांधकाभ, वलवाऩूय ते नांदगांल यव ्त ्माचे डांफयीकयण , वलवाऩूय नांदगांल यस्त्मालय भोठमा ऩुराचे
फांधकाभ , मबलकंु ड मेथे वाखऱी फंधा-माचे फांधकाभ, गालात वलवलध वाभाजीक वबागश
ृ ांची फांधकाभे , ६७० एरऩीजी गॅव

कनेक्ळन ्वचे वलतयण, वलवाऩूय नांदगांल मेथीर नागरयकांना अन ्नधान ्म वुयषा अंतगात 100 टक् के नागरयकांना धान ्म लाटऩ,

वलवाऩयू गालात ऩाणी ऩयु लठा मोजना अळी वलकावकाभांची दीघा भामरका भी रोकप्रनतननधी म्शणन
ू ननभााण करू ळकरो . शे वला
केलऱ वलवाऩूय लावीमांच्मा प्रेभाच्मा ल आळीलाादा भुऱेच ळक्म झारे अवे प्रनतऩादन आ. वुधीय भन
ु गंटीलाय मांनी मालेऱी केरे.
बूमभऩूजन झारेरा शा भोठा ऩुर कोरगाल नांदगांल, वाव ्ती ल वलवाऩुय शमा प्रभुख गालांना जोडत अवुन माभुऱे वाव ्ती भागे

जाणा-मा लाशतुकीव ददरावा मभऱून शे अंतय 10 क्रकभी ने कभी शोणाय आशे . मा ऩुराभुऱे कोरगांल, वाव ्ती, नांदगांल ल वलवाऩुय
मेथीर अंदाजे 24 शजाय नागरयकांना पामदा शोणाय आशे . मा भोठमा ऩुराची रांफी 360 भीटय अवून ऩुराच ्मा दोन ्शी फाजच
ु े
ं
ऩोचभागा 3.50 क्रकभी रांफीच ्मा मवभें ट क िीट
यव ्त ्माद्लाये जोडण ्मात मेणाय आशे अवेशी आ भन
ु गंटीलाय मांनी वांधगतरे.

मालेऱी जजल्शा ऩरयऴदे च्मा अध्मषा वौ वंध्मा गुयनर
ु े , क्रकळोय ऩंददरलाय मांचीशी बाऴणे झारी. आम्शी वलकावाफाफत भागणी

कयामची आणण वुधीयबाऊनी ती ऩूणा कयामची अवे वभीकयण गेल्मा 25 लऴााशून अधधक काऱ ननभााण झारे आशे . वलकावाप्रनत
तऱभऱ अवरेरा अवा रोकनेता आम्शारा राबरा शे आभचे बाग्म अवल्माचे क्रकळोय ऩंददरलाय म्शणारे. कोयोना प्रादब
ु ाालाच्मा
ऩाश्लाबभ
ू ीलय ननकऴांचे ऩारन कयत ल वोळर डडस्तटं मवंग ऩाऱत कामािभ वंऩन्न झारा.

