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भुिंफई दद. ५: डॉ. श्माभाप्रवाद भुखर्जी र्जन लन वलकाव मोर्जनेंतगगत लनारगतच्मा गालािंभध्मे लनमर्जसलािंकडून
ळेताचे नुकवान शोऊ नमे मावाठी चेनलरिंक पेनवसिंगचस मोर्जना याफवलरी र्जाते. माभध्मे रागणाऱ्मा एकूण

यकभेच्मा ९० टक्के यक्कभ ळावकीम अनुदान म्शणून तय १० टक्के यक्कभ वाभदु शक राबार्थमागचा दशस्वा

म्शणून आकायरी र्जाते. शी १० टक्क्मािंचस यक्कभ राबार्थमाांकडून न घेता तस आभदाय ननधसतून दे ता मेईर
अळस तयतूद कयण्मात मालस, अळस भागणस कयणाया प्रस्ताल लन वलबागाने ननमोर्जन वलबागाकडे वादय
कयाला अळा वूचना लनभिंत्रस वुधसय भुनगिंटीलाय मािंनस ददल्मा.

भानल आणण लनमर्जसल मािंच्मातसर विंघऴग कभस कयण्मावाठी लनभिंत्रमािंच्मा अध्मषतेखारी झारेल्मा फैठकीत
तमािंनस मा वच
ू ना ददल्मा. मालेऱस लन वलबागाचे प्रधान वचचल वलकाव खायगे मािंच्मावश वलबागातसर इतय
लरयष्ठ अचधकायी उऩस्स्थत शोते.

व्माघ्र प्रकरऩािंच्मा फपय षेत्रात तवेच अबमायण्मे, याष्रीम उद्माने मािंच्मा वसभेऩावन
ू ५ कक.भस च्मा

विंलेदनळसर अवरेल्मा गालात लनमप्राण्मािंकडून ळेतवऩकाचे नुकवान टाऱण्मावाठी र्जाऱसचे किंु ऩण (चेन लरिंक
पेस्नविंग) उबायण्माचस मोर्जना डॉ. श्माभाप्रवाद भख
ु र्जी र्जन लन वलकाव मोर्जनेत याफवलरी र्जाते. तमात

लयीर फदर कयणाया प्रस्ताल ननमोर्जन वलबागाकडे ऩाठलल्मानिंतय ननमोर्जन वलबागाने मालय वकायातभक
ननणगम घेऊन तळस दरु
ु स्तस आभदाय स्थाननक वलकाव कामगक्रभािंतगगत कयालमाच्मा काभािंभध्मे कयालस ल
वध
ु ारयत आदे ळ ननगगलभत कयालेत अवेशी श्रस. भन
ु गिंटीलाय म्शणारे.

र्जन, र्जर, र्जिंगर आणण र्जभसन मा विंवाधनाचा ळाश्लत वलकाव वाधन
ू उतऩादकता लाढलणे, गालकऱ्मािंचे

लनािंलयीर अलरिंबफतल कभस कयणे, ळेतसरा ऩूयक र्जोडधिंदे ननभागण कयणे, ऩमागमस योर्जगाय विंधसचस उऩरब्धता
करून माद्लाये भानल ल लनमर्जसल विंघऴग कभस कयणे मावाठी लन वलबाग वाततमाने प्रमतन कयत आशे .
मावाठी याज्मात डॉ. श्माभाप्रवाद भख
ु र्जी र्जन लन वलकाव मोर्जनेचस अिंभरफर्जालणस केरी र्जात आशे .

माअिंतगगत लैमस्क्तक तवेच वाभुदशक राबाचे अनेक उऩक्रभ याफवलरे र्जातात. मोर्जनेतसर वौय किंु ऩणाचे

लाटऩ लेगाने केरे र्जाले तवेच भानल- लनमर्जसल विंघऴागचे र्जे षेत्र अनतविंलदे नळसर अवेर तमा बागात डॉ.
श्माभाप्रवाद भुखर्जी र्जन लन वलकाव मोर्जनेअिंतगगत अचधक ननधस वलतरयत कयण्मात माला अवे आदे ळशी
तमािंनस ददरे.

लनमप्राणस गालात आल्मानिंतय ळेतकऱ्मािंना, गालकऱ्मािंना तमाचा अरटग लभऱू ळकेर अळस व्मलस्था ननभागण
कयता मेते का, माचस भादशतस घेण्माच्मा वूचनाशी तमािंनस मालेऱस ददल्मा.
....

