*झयी ऩमयटन केंद्राकयीता 30 रष रू. ननधी भंजुय कयणाय- वुधीय भुनगंटीलाय*
*चंद्रऩूय तारक्
ु मातीर णीणी मेथे वाभाकजक वबागश
ा ाचे रीकाऩयण वंऩन*
============================================================
फपय झीन षेत्राच्मा कलकावावा आ ्शी ण . माभारसावाद भु्जज जन लन कलकाव मीजना अभरात

्णरी. त्माभामभातुन मा ऩियवयात 100 टक्के घयाभंमे परऩीजी गव लऩरध करून दे ्माची कामयलाशी
वरू
ु केरी ्शे . मा ऩियवयात सवंचनाच्मा वीमी लऩरध करून दे ्माच्मा ष्टीने व
ु दा ्ऩण रसामत्नसळर
्शीत. 3 कीटी रू. ननधी ्चन
ुय भौरझयी तरालाची कलळेऴ दरू
ु स्ती करून ळेतीरा ऩाणी दे ्माची मलस्था
्ऩण केरी ्शे . भाजी भारगुजायी तरालांच्मा कलळेऴ दरू
ु स्तीची काभे ऩुणय केरी ्शे . भलशरा फचत

गटांना कलकलध मलवामांच्मा भामभातुन यीजगाय लऩरध करून दे ्मावा आ ्ऩण रसामत्नसळर ्शीत. मा
ऩियवयातीर झयी ऩमयटन केंद्राकयीता 30 रष रू. ननधी रलकयच लऩरध शीलर अळी ्लाशी अथयभंत्री तथा
चंद्रऩयू कजल्शमाचे ऩारकभंत्री वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी लदरी.

लद. 06 जानेलायी 2019 यीजी चंद्रऩूय तारुक्मातीर णीणी मेथे वाभाकजक वबागश
ा ाच्मा लघाघाटन वभायं बात ते

फीरत शीते. मालेऱी बाजऩा नेते याभऩार सवंश, कजल्शा ऩियऴदे चे वभाज कल्माण वबाऩती रिजभजबुऴण ऩाझाये ,
कजल्शा ऩियऴद वदस्म यीळनी ्ान, गौतभ ननभगणे, भनऩाचे स्थामी वसभती वबाऩती याशुर ऩालणे ्दींची
रसााभख्
ु माने लऩकस्थती शीती.
मालेऱी फीरतांना अथयभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय शणारे, शा ऩियवय फपय झीन षेत्रात मेत अवल्माभुऱे

यस्त्माचे णांफयीकयण कय्मात ्रे नाशी. ऩयं तु मेत्मा काऱात यस्त्माचे णांफयीकयण कय्मावा आ रसामत्नांची
ळथय करू. मा ऩियवयात लत्तभ ्यी्म वेला नागियकांना लऩरध शीलर माकणे वुदा ्ऩण रष दे त

्शीत. सभळन ळौमय अंतगयत चंद्रऩयू कजल्शमातीर ्लदलावी ््रमभळाऱांभधीर कलघामा्माांनी भाऊंट पलये स्ट
सळ्य वय करून दे ळात कजल्शमाचे नाल भी े केरे ्शे . ्लदलावी कलघामा्माांच्मा सळषणावा आ ळावन

भदत कयीत ्शे . ळशीद लीय फाफुयाल ळेणभाके मांचे स्भायक 25 कीटी रू. ्चन
ुय चंद्रऩूय मेथे लबाय्मात

मेत ्शे , मा ऩियवयातीर अंतगयत यस्त्मांच्मा फांधकाभावा आ 2515 मा रे्ा सळऴायअंतगयत 30 रष रू. ननधी
लऩरध कय्माची घीऴणा मालेऱी केरी.
मालेऱी णीणी मेथीर नागियकांनी अथयभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय मांचे जीयदाय स्लागत केरे. स्लागतावा आ

्कऴयक ऩदतीने स्लागतघालाय लबाय्मात ्रे शीते. असबनल ऩदतीने फुके दे त अथयभं्मांचे स्लागत
कय्मात ्रे. गालातीर भलशरांनी अथयभंत्री वुधीय भन
ु गंटीलाय मांचे औषण कयत स्लागत केरे. ढीर

ताळांच्मा गजयात, पटाक्मांची ्तीळफाजी कयत लेगऱमा ऩदतीने नागियकांनी भामलयांचे स्लागत केरे.
मा स्लागताफघादर अथयभं्मांनी नागियकांचे ्बाय भानरे. णीणी मेथे 22.53 रक्ा रू. ननधी ्चन
ुय फांध्मात
्रेल्मा वाभाकजक वबागश
ा ाचे लघाघाटन अथयभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय मांच्मा शस्ते कय्मात ्रे. मालेऱी
92 कुटुंफांना रँ केटचे कलतयण कय्मात ्रे. कामयरमाभारा नागियकांची भी मा वंख्मेने लऩकस्थती शीती.

