*नाशळकच्मा वलकावावाठी ननधीची कभतयता बावू दे णाय नाशी - वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय*
*आम्शी रार ददव्माच्मा गाडीलय नव्शे तय रार यक्ताच्मा भाणवांलय प्रेभ कयतो*
=================================================================
बाजऩा शळलवेनेचे कामयकते अवो ला ऩदाधधकायी आम्शी रार ददव्माच्मा गाडीलय प्रेभ कयणायी भंडऱी नवून रार

यक्ताच्मा भाणवांलय प्रेभ कयणायी भंडऱी आशोत . केलऱ वलकाव आणण रोककल्माणाचा ध्माव घेऊन आम्शी कामययत
आशोत. नाशळक भशानगय अवो ला जजल्शा कोट्मलधी रु. ककभतीची वलकावकाभे आभच्मा वयकायच्मा कामयकाऱात

भंजूय झारीत. जनतेच्मा प्रशनांची वोडलणूक कयण्मावाठी वदै ल तत्ऩय अवरेरे रोकप्रनतननधी शी आभची जभेची फाजू
आशे . मा जजल््माच्मा वलकावावाठी कधीशी ननधीची कभतयता बावू दे णाय नाशी अळी ग्लाशी अथयभंत्री वध
ु ीय
भुनगंटीलाय मांनी ददरी.

नाशळक मेथे बाजऩ आभदाय वौ दे लमानी पयांदे मांच्मा भतदायवंघात वलवलध वलकावकाभांचे बूभीऩज
ं ी
ू न आज अथयभत्र
वुधीय भुनगंटीलाय मांच्मा शस्ते वम्ऩन्न झारे. मा ननशभत्ताने आमोजजत जाशीय वबेत ते फोरत शोते. मालेऱी आ. वौ
दे लमानी पयांदे ,आ. फाऱावाशे फ वानऩ, आ. वौ वीभा दशये , भशाऩौय वौ यं जना बानवी , रक्ष्भणयाल वालजी , वलजम
वाने , वलयोधी ऩष नेता अजम फोयवे , वतीळ नाना कुरकणी आदींची उऩजस्थती शोती

मालेऱी फोरताना अथयभंत्री वध
ु ीय भुनगंटीलाय मांनी वौ दे लमानी पयांदे ,आ. फाऱावाशे फ वानऩ, आ. वौ वीभा दशये

मांच्मा कामयळैरी चे कौतक
ु केरे. चाय टभय ननलडून मेणाऱ्मा आभदायांना राजलेर अवा वलकावकाभांचा झंझालात मा
रोकप्रनतननधीनी ननभायण केरा आशे अवेशी ते म्शणारे. ऩंतप्रधान नयें द्रबाई भोदी मांनी दे ळारा प्रगतीच्मा भागायलय
अग्रेवय केरे आशे . 2022 ऩमंत दे ळातीर प्रत्मेक गरयफांना घये दे ण्माचा त्मांचा वंकल्ऩ ल तो ऩण
ू य कयण्मावाठी वरू
ु
अवरेरी लाटचार छत्रऩती शळलाजी भशायाजांच्मा यमतेच्मा याज्माच्मा वंकल्ऩनेचे द्मोतक आशे . भुख्मभंत्री दे लेंद्र

पडणलीव मांच्मा नेतत्ृ लात मा याज्मात अनेक रोककल्माणकायी मोजना आऩण याफवलत आशोत. दारयद्र्म ये ऴेखारीर
व्मक्तींना 2 रु 3रु ककरो दयाने आऩण धान्म दे तो त्माच धतीलय आता दारयद्र्म ये ऴेलयीर नागरयकांना वद्
ु धा धान्म

त्माच दयाने दे ण्माचा ननणयम आऩण घेतरा आशे . जनतेचे दशत आभच्मावाठी वलोऩयी अवून ्मा ध्मेमाच्मा ऩूतत
य व
े ाठी

आम्शी कामभ झटत याशू अवेशी ते म्शणारे.
मालेऱी फोरताना आ. दे लमानी पयांदे मांनी अथयभंत्री वध
ु ीय भुनगंटीलाय मांचे आबाय व्मक्त केरे. वलकावप्रनत कऱकऱ
अवरेरे वध
ु ीयबाऊ ननधीच्मा उऩरब्धते फाफत कधीशी नकाय दे त नाशीत. कामभ त्मांच्मा भनात रोककल्माण ल

वलकावाचे वलचाय अवतात. भुख्मभंत्री दे लेंद्र पडणलीव आणण अथयभंत्री वध
ु ीय भुनगंटीलाय मांच्मा नेतत्ृ लात माऩुढेशी
नाशळक जजल््माच्मा वलकावावाठी आम्शी झोकून कामय करू अवेशी त्मा म्शणाल्मा.

मालेऱी नाशळक भशानगयातीर वाईनाथ नगय मेथे 2.50 कोटी रु ककभतीच्मा वामकर ट्रॅ कचे, गंगाऩूय योड मेथे 5 कोटी रु
ककभतीच्मा जरतयण तरालाच्मा काभाचे , 25 कोटी रु ककभतीच्मा वावलत्रीफाई पुरे भदशरा रुग्णारमाचे , अनंत कन्शे ये
भैदान जागनतक दजायचे क्रीडांगण म्शणून वलकशवत कयण्माच्मा काभाचे बशू भऩूजन अथयभत्र
ं ी वध
ु ीय भुनगंटीलाय मांच्मा
शस्ते कयण्मात आरे. कामयक्रभारा नागरयकांची भोठमा वंख्मेने उऩजस्थती शोती.

