*200 नवलन फववेचा तापा रलकयच चॊद्रऩूय जजल्शमात दालर शणणाय - वध
ु ीय भन
ु गॊटीलाय*
*भहशराॊना आर्थिकदृष्टमा वषभ कय्मावा र यणजगाय रनमिभिती कद्द्र फल्रायऩुयात उबायणाय*
*11 कणटी रू. लचन
ुि फाॊध्मात आरेल्मा फवथानकाचा रणकाऩिण वणशऱा वॊऩन*
=============================================================
1995 भध्मे भी ऩहशल्माॊदा आभदाय झारण, त्मालेऱेऩावन
ु आजतागामत फल्रायऩुय ळशयातीर

नागरयकाॊनी भाझ्मालय बयबरुन प्रेभ केरे आशे , त्माॊची अवलयत वेला कय्माचा वॊकल्ऩ भी केरा.
कधीशी भताॊचे याजकायण केरे नाशी, वलश्लावाचे वभाजकायण केरे. नागरयकाॊचे प्रेभ शी भाझी
ळक्ती आशे , शी ळक्ती भरा कामभ वेलेची उजाि दे ते. ऩयाबल झारा तय राजामचे नाशी आ ण
वलजम झारा तय राजामचे नाशी मा वत्र
ु ानव
ु ाय कामभ जनतेची वेला केरी आशे ल कयीत याशीर.
नागरयकाॊच्मा प्रेभाच्मा फऱालय रलकयच शी लप्नऩत
ॊ ी वध
ु ती  कय्माचा वलश्लाव अथिभत्र
ु ीय

भन
ु गॊटीलाय माॊनी व्मक्त केरा. दे लणे फवथानक जनतेच्मा वेलेत रुजू झारे आता 200 नवलन
फववेचा तापा रलकयच चॊद्रऩयू जजल्शमात दालर शणणाय अवल्माचे त्माॊनी मालेऱी जाशीय केरे.

हद. 6 भाचि यणजी फल्रायऩुय ळशयात 11 कणटी रू. रनधी लचन
ुि फाॊध्मात आरेल्मा अत्माधुरनक
फवथानकाचा रणकाऩिण वणशऱा वॊऩन झारा. मालेऱी आमणजजत जाहशय वबेत अथिभत्र
ॊ ी वध
ु ीय

भन
ु गॊटीलाय फणरत शणते. मालेऱी भॊचालय लनवलकाव भशाभॊडऱाचे अध्मष चॊदनमिवॊश चॊदेर, जजल्शा
ऩरयऴदे चे अध्मष दे लयाल बोंगऱे , फल्रायऩुयचे नगयाध्मष शयीळ ळभाि, भाजी आभदाय जैनुद्दीन
जव्शे यी, न.ऩ. उऩाध्मषा व.. मिभना च.धयी, जजल्शा ऩरयऴदे चे वबाऩती ब्रिजबऴ
ु ण ऩाझाये , वॊतणऴ

तॊगडऩल्रीलाय, जजल्शा ऩरयऴद वदम वॊजम गजऩुये, फल्रायऩयु ळशय बाजऩाचे अध्मष कामिळनाथ
मिवॊश, फल्रायऩुय तारक
ु ा बाजऩाचे अध्मष िकळणय ऩॊहदरलाय, चॊद्रऩूय भनऩाचे थामी वमिभती

वबाऩती याशुर ऩालडे, याज्म ऩरयलशन भशाभॊडऱाचे वलबाग रनमॊत्रक याजद्द्रकुभाय ऩाटीर, वलबागीम
अमिबमॊता याशुर भणडक, कामिकायी अमिबमॊता नयद् द्र लाॊडक
े य, लातु वलळायद यली वणनकुवये आदीॊची
प्राभख्
ु माने उऩजथती शणती.

मालेऱी फणरताॊना अथिभत्र
ॊ ी वध
ु ीय भन
ु गॊटीलाय माॊनी मा दे ल्मा फवथानकाच्मा फाॊधकाभ प्रििमेत
मणगदान दे णा-मा अर्धकायी कभिचा-माॊचे आबाय व्मक्त केरे. ते ऩुढे म्शणारे, फवथानकाप्रभाणेच

ळशयात 12.50 कणटी रू. िकॊभतीचे बाजी भाकेटवुध्दा अत्माधुरनक ऩध्दतीने फाॊध्मात मेणाय आशे .
मा फवथानकात आमटीवी कॊऩनीच्मा वशकामािने 11 राल रू. लचन
ुि प्रलाश्माॊना ळुध्द ऩा्मावा र
आयण भमिळन फववल्मात आरी आशे . मिभळन अटर हदव्माॊग लालरॊफन मणजनेचा ळुबायॊ ब आज

आऩण केरा. 40 टक्माऩेषा जात अऩॊगत्लाचे प्रभाण अवरेल्मा हदव्माॊग फाॊधलाॊना 45 शजाय रू.

िकॊभतीची फॅटयीलय चारणायी वामकर आऩण हदरी. जजल्शमात 1 शजाय ऩेषा जात हदव्माॊग
फाॊधलाॊना माचा राब मिभऱणाय आशे अवेशी ते म्शणारे.
दणन भहशमानॊतय जजल्शमात 200 नवलन फवेवचा तापा धालणाय अवन
ु मा भाध्मभातुन प्रलाश्माॊना
उत्तभ ववु लधा ऩुयवल्माचा वॊकल्ऩ त्माॊनी जाशीय केरा, ते ऩुढे म्शणारे, वलयणधी ऩषात अवताॊना
वाती ब्रिजचे फाॊधकाभ वॊघऴिऩुलक
ि ऩुणि केरे. फल्रायऩुय मा ाका तशमिवरीचा वभालेळ अवरेरे

उऩवलबागीम कामािरम आऩण भॊजयु केरे ल जनतेच्मा वेले रूजु केरे. भाटि ऩणमिरव टे ळन, अनेक
फगीचे, 65 कणटी रू. िकॊभतीची 24X7 ऩाणी ऩुयल ा मणजना, दे ळातीर वलािर्धक वद
ुॊ य ये ल्ले टे ळन,

छटऩुजा घाट, गणऩती वलवजिन घाट, ऑटण रयषा टॉ ड, लती ऩरयवयातीर यता, ग्राभीण रूग्णारम,
श्माभाप्रवाद भल
ु जती  लाचनारम, आमाभा वबागश
ृ , डामभॊड कटीॊग वद्टय, दे लणे नाटमगशृ अळी
वलवलध वलकाव काभे आऩण ळशयात ऩुणत्ि लाव आणरी आशे . ले.कण.मिरच्मा वशकामािने ळशयात

रलकयच 18 आयण भमिळन उऩरब्ध कय्मात मेणाय आशे . 1 जन
ु 2019 यणजी फल्रायऩुय नजीक

दे ळातीर 26 ली वैरनक ळाऱा रणकाऩती त शणणाय अवन
ु ऩॊतप्रधान नयद् द्रबाई भणदी माॊच्मा ळब
ु शते
मा वैरनकी ळाऱे चे रणकाऩिण शणणाय आशे . वैम दराचे प्रभल
ु रे्टनट जनयर आय.आय.

रनॊफणयकय माॊनी वध्
ु दा मा वैरनकी ळाऱे चे क.तुक कयत शी दे ळातीर वल्त्तभ वैरनकी ळाऱा

ये र

अवा वलश्लाव व्मक्त केरा आशे . फल्रायऩुय ळशयानजीकचे फनटरनकर गाडिन शे दे ळातीर वल्त्तभ
फनटरनकर गाडिन

यणाय अवल्माचा वलश्लाव त्माॊनी मालेऱी व्मक्त केरा. मा फनटरनकर गाडिन

भधीर वामव ऩाकि, अटर प्रॅ नेटणरयमभ शी वदरदमिथऱे अनुवध
ॊ ानाचे उत्तभ कद्द्र

यणाय आशे ,

अवेशी ते म्शणारे. 33 केव्शी वलद्मुत उऩकद्द्राचे उद्घाटन आज झारे. त्माभाध्मभातुन रनममिभत

वलज ऩयु ल ा नागरयकाॊना शणणाय अवन
ु माऩढ
ु े वलद्मत
ु ट्रावपनभिय ब्रफघाडाची वभमा उद्बलणाय
नाशी.

मिभळन ळ.मिच्मा भाध्मभातुन जजल्शमातीर आहदलावी वलद्मा्माांनी भाऊॊट ाव्शये ट शे मिळलय वय

करुन जजल्शमाची भान अमिबभानाने उॊ च केरी शी फाफ ग.यलाऩद अवल्माचे वाॊगत ते ऩुढे म्शणारे,
2024 च्मा ऑमिरम्ऩीक ऩधेत मा बागातीर लेऱाडु प्रावल्म प्राप्त

यतीर मावा र मिभळन ळक्ती

शे मिभळन आऩण शाती घेतरे अवन
ु फल्रायऩुय ळशया नजीक अत्माधुरनक टे डियडमभचे फाॊधकाभ वरु
ु
आशे . त्माभाध्मभातन
ि ेढ आऩण यणलणाय आशणत. ऑमिरम्ऩीक ऩधेत जेव्शा
ु मिभळन ळक्तीची भश
ु ु तभ
मा जजल्शमातीर भर
ु े ऩदके प्राप्त कयतीर त्मा ऩदकाॊची झऱाऱी फल्रायऩुय मेथीर टे डियडमभऩमांत
रनजश्चतऩणे ऩणशचेर. मा बागातीर वलधला ऩरयत्मक्ता बर्गनीॊना आर्थिक दृष्टमा लालरॊब्रफ

कय्मावा र ाक भण े यणजगाय रनमिभिती कद्द्र रलकयच आऩण फल्रायऩुयात उबायणाय अवल्माचे
वॊकल्ऩ त्माॊनी मालेऱी जाशीय केरा.

शा भतदाय वॊघ 100 टक्के ारऩीजी गॅवमुक्त

याला, 100 टक्के आयणमुक्त

याला ल त्मा

भाध्मभातुन ळुध्द ऩाणी जनतेरा मिभऱाले ल मा भतदाय वॊघातीर अॊगणलाडमा आमावओ
भानाॊिकत

याव्मा शे तीन वॊकल्ऩ आऩण केरे अवन
ु नागरयकाॊच्मा प्रेभाच्मा फऱालय शे वॊकल्ऩ

ऩुणि कय्माचा रनधािय त्मालेऱी व्मक्त केरा. भाझे भॊत्री कामािरम दे ळातीर ऩहशरे आमावओ

भानाॊिकत भॊत्री कामािरम यरे त्माच धतती लय फल्रायऩुय भतदाय वॊघ दे ळातीर वल्तम भ भतदाय
वॊघ ये र अवा वलश्लाव त्माॊनी मालेऱी व्मक्त केरा.

मालेऱी फणरताॊना नगयाध्मष शयीळ ळभाि माॊनी फल्रायऩुय ळशयाच्मा वदरदमाित बय घारणा-मा

फवथानकावश वलवलध वलकाव काभाॊचा झॊझालात रनभािण केल्माफद्दर अथिभत्र
ॊ ी वध
ु ीय भन
ु गॊटीलाय
माॊचे आबाय व्मक्त केरे. 1995 ऩावुन आजच्मा षणाऩमांत वलकावाचा अवलयत प्रलाव त्माॊच्मा

नेतत्ृ लात वरु
ॊ ी वध
ु आशे . फल्रायऩुय ळशयाची ओऱल अथिभत्र
ु ीय भन
ु गॊटीलाय माॊच्माभऱ
ु े जागरतक

ऩातऱीलय झारी आशे . वलकावकाभे आ ण रणककल्माणकायी उऩिभ माॊची वाॊगड घारत कामियत शा
रणकनेता मा भतदाय वॊघाचा रणकप्ररतरनधी आशे माचा आम्शारा अमिबभान अवल्माचे शयीळ ळभाि
मालेऱी फणरताॊना म्शणारे. मालेऱी चॊदनमिवॊश चॊदेर, दे लयाल बोंगऱे माॊचीशी बाऴणे झारीत.

मालेऱी 12.50 कणटी रू. िकॊभतीचमा ळशयातीर वलवलध वलकाव काभाॊचे ई बमिु भऩुजन कय्मात

आरे. त्माचप्रभाणे अटर हदव्माॊग लालरॊफन मिभळन अॊतगित हदव्माॊग फाॊधलाॊना फॅटयी ऑऩये टेड
वामकरी वलतयीत कय्मात आल्मा. कामििभाचे वॊचारन नामिवय लान माॊनी केरे. कामििभारा
फल्रायऩुय ळशयातीर नागरयकाॊची भण मा वॊख्मेन उऩजथती शणती.
*दे लणे फवथानक*
================
11 कणटी रु. लचन
ुि फाॊध्मात आरेरे फल्रायऩुयातीर फवथानक ालाद्मा वलभानतऱावायले हदवत

शणते. प्रळत पराट भण े लाशन तऱ, प्रवाधनगश
ृ े , वलि वणमीॊनी मुक्त च.कळी कष, ऩा्माची ववु लधा,
आकऴिक आवन व्मलथा आदीॊभऱ
ु े मा फवथानकारा ऩॊचतायाॊिकत रक
ु प्राप्त झारा आशे .

याज्मात कु े शी इतके आकऴिक फवथानक फरघतरे नवल्माची प्ररतििमा नागरयक व्मक्त कयत

शणते ल अथिभत्र
ॊ ी वध
ु ीय भन
ु गॊटीलाय माॊचे आबायशी व्मक्त कयत शणते. मा फवथानकात दणन भण मा
झाडाॊचा लाऩय यॊ गवॊगतीच्मा भाध्मभातुन कय्मात आरा अवुन शे प्रलाश्माॊवा र वेल्पी ऩनट ट
आशे त.

यरे

