
*चंद्रऩूय मेथीर वैननकी ळाऱेवाठी 76 कोटी रू. ननधी वलतयीत कयण् माव ळावनाची भा मता* 

*भाजी अथथभंत्री आ. वधुीय भनुगंटीलाय मांच् मा रयतम नांचे परीत* 

====================================================================== 

याज् माचे भाजी अथथभंत्री आ. वधुीय भुनगंटीलाय मांच् मा ऩुढाकायाने चंद्रऩूय मेथीर वैननकी ळाऱेच् मा फाधंकाभावाठी 76 
कोटी रू. ननधी वलतयीत कयण् मावाठी भा मता देण् मात आरी अवून ळारेम कळषण वलबागाने ददनाकं 10 पेबु्रलायी 2020 

योजी माफाफतचा ळावन ननणथम ननगथकभत केरा आशे. 

वैननकी ळाऱा शा आ. वधुीय भुनगंटीलाय माचंा भश लाकाषंी रयतक ऩ. वुधीय भुनगंटीलाय मानंी याज् मात बाजऩाचे 
वयकाय स् थाऩन झा मानतंय रयतायंबीच् मा काऱात घेतरे मा भश लऩूणथ ननणथमाऩैकी रयतभुख ननणथम म् शणजे चंद्रऩूयची 
वैननकी ळाऱा. बायतात आजकभतीरा अवणा-मा 26 वैननकी ळाऱांऩैकी अनतळम उत्तभ अळी लास्तू चंद्रऩूयभध्मे ऩूणथ 
झारी आशे. ऩदशरी 6 व्मा लगाथची तुकडी जून 2019 ऩावून दाखर झारी आशे. बायतातीर वलोत्तभ वैननकी ळाऱा 
म्शणून शी ळाऱा नालारूऩाव मेईर, अळा ळुबेच्छा रेफ्टनंट जनयर याजेंद्र ननबंोयकय मांनी ददमा आशेत. रेफ्टनंट 
जनयर याजेंद्र ननबंोयकय मांच् मा भाध् मभातुनच आ. भुनगंटीलाय मांना वैननकी ळाऱेच् मा स् थाऩनेची रेयतयणा कभऱारी आशे. 
चंद्रऩूय ल फरायऩूय यस्मालयीर कबलकंुड जलऱीर 123 एकयाभंधीर वैननकी ळाऱेची लास्तू ऩूणथलाव आरी आशे. मा 
वैननकी ळाऱेभध्मे बायतातीर अद्ममालत अवे वैननकी वंग्रशारम देखीर आशे. वलळाखाऩट्टणभ, अभतृवय, भशू मा 
दठकाणी अवरेमा वैननकी वगं्रशारमाऩेषा अधधक उत्तभ शे वंग्रशारम आशे. ताडोफाच्मा ऩमथटकांना वैननकी ळाऱेच्मा 
दळथनी बागांभध्मे बेट देण्माची व्मलस्था कयण्मात आरी आशे. ननयीषण कषातून मा वंऩूणथ ळाऱेचे कॅम्ऩव फघता मेते. 
देळावाठी वलोच्च फकरदान देणा-मा ळशीद लीयांच्मा इनतशावारा दळथवलण्मावाठी ऩुतऱे देखीर उबे याशत आशेत. 
वबागशृाभध्मे कायधगर मुद्ध, बायताचे याष्ट्रऩती एऩीजे अब्दरु कराभ माचें जीलनचरयत्र ल नौदराच्मा थयायक 
रयतामक्षषकाचे थ्री डामभेळन भादशतीऩट दाखवलण्मात मेणाय आशे. यणगाड,े वलभान, शेकरकॉप्टय मा वलथ रढाऊ लस्तू 
मादठकाणी दळथनी ठेलण्मात आमा आशेत. वैननकी ळाऱेच्मा कॅम्ऩवची दळथनी कबतं शी चंद्रऩूयच्मा ककमारयतभाणे आशे. 
भैदान शे ऑकरम्म्ऩक दजाथचे आशे. एक शजाय षभतचेे रेयतषागशृ, आधुननक म्स्लकभगं टॅंक ऩावून तय वलथ ववुलधा मा 
बायतीम वैमदराच्मा भानाकंनारयतभाणे आशेत. 

वदय वैननकी ळाऱेत भुरींना लगथ वशाली करयता रयतलेळ देण् माचा भश लऩूणथ ननणथम आ. भुनगंटीलाय मांच् मा ऩुढाकायाने 
घेण् मात आरा आशे. वैननकी ळाऱेत भुरींना रयतलेळ देण् माचा शा ननणथम देळातीर पक् त दोन ळाऱांकरयताच घेण् मात 
आरा अवून भशायाष्ट् रात चंद्रऩूय म्ज शमातीर वैननक ळाऱेवाठी शा ननणथम घेण् मात आरा आशे. 

आ. वधुीय भुनगंटीलाय मांच् मा ऩुढाकायाने लऴथ 2020 करयता भुरींना वैननकी कळषण कभऱण् मावलण् माची दाये खुरी झारी 
आशे. ऩम्चचभ दक्षषण बायतात चंद्रऩूय मेथीर वैननकी ळाऱेऩावुन शी वुरूलात शोत आशे. 

वै मदराच् मा भाध् मभातुन रागणा-मा आलच मक फाफींची ऩूतथता कयण् मावाठी आ. वुधीय भुनगंटीलाय मानंी कें द्रीम 
वंयषण भंत्री याजनाथ कवशं माचंी बेट घेतरी. याजनाथ कवशं मांनी वुध् दा मा वैननकी ळाऱेचे कौतुक केरे. वै म 

दराच् मा भाध् मभातुन रलकयच रढाऊ वलभान, यणगाड ेआदीं वादश मांवश 6 अच ल मा वैननकी ळाऱेवाठी उऩरब् ध शोणाय 
आशे. ददनाकं 10 पेबु्रलायी 2020 च् मा ळावन ननणथमा लमे वलतयीत शोणा-मा 76 कोटी रू. ननधीच् मा भाध् मभातुन चंद्रऩूय 
म्ज शमाचे लैबल ठयरे मा वैननकी ळाऱेरा ऩामाबतू वुवलधाचं् मा फांधकाभाचा भागथ वुकय झारा आशे. 

 


