
*वलव मभऱून काभ करू, भशायाष्ट्राचा वलकंऴ वलकाव करू -वधुीय भनुगटंीलाय* 

*वलत्तभतं्रमांच्मा उऩस्थथतीत वलवलध १५ वाभजंथम कयाय* 

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

भुफंई दद. वलांगीण वलकावाच्मा प्रक्रिमेत ग्राभीण आणण ळशयी बागातीर वलकावाची दयी 
वांधण्मारा खूऩ भशत्ल अवनू आज झारेरे वाभंजथम कयाय शे त्मा ददळेने टाकरेरे एक 
ळुबरषणी ऩाऊर आशे, अनेक वंथथांनी ग्राभीण भशायाष्ट्राच्मा वलवलध षते्रात एकत्र मेऊन काभ 
कयण्मावाठी दाखलरेरी रुची शी ननस्चचत थलागताशव अवल्माचे वांगत अथवभंत्री वधुीय भनुगटंीलाय 
मांनी चरा, वलव मभऱून काभ करू भशायाष्ट्राचा वलकंऴ वलकाव करू अवे आलाशन देखीर केरे. 

आज वह्माद्री अनतथीगशृात भशाऩरयलतवन: बागीदाय वलकावाचे” मा कामविभांतगवत अथवभतं्री 
श्री.वधुीय भनुगटंीलाय मांच्मा उऩस्थथतीत वलवलध वथंथांनी ळावनाच्मा वलवलध मंत्रणांफयोफय १५ 
वाभजंथम कयाय केरे त्मालेऱी ते फोरत शोते. मालेऱी लन वलबागाचे प्रधान वचचल वलकाव खायगे, 

डॉ. आनंद फगं आणण इतय भान्मलय उऩस्थथत शोते. 

आज केरेल्मा वाभंजथम कयायातून ग्राभीण भशायाष्ट्राच्मा वलकावारा गती मभऱेर अवा वलचलाव 
व्मक्त करून श्री. भनुगटंीलाय म्शणारे की, स्जथे अचधक रष देण्माची गयज आशे अळाच षेत्रांच्मा 
वलकावाची ननलड आज झारेल्मा वाभंजथम कयायात कयण्मात आल्माचे ददवते. भदशरा 
वषभीकयण, भॉडरे अगंणलाडमांची ननमभवती, वऩण्माचे ळुद्ध ऩाणी उऩरब्ध करून देण्माची व्मलथथा, 
कौळल्म वलकावातून योजगाय ननमभवती, लन जभीनींचे लाटऩ करून वाभदुशक लनव्मलथथाऩनातून 
केरेरा लन वलकाव शी वलवच षेत्रे ग्राभीण भशायाष्ट्रारा अचधक वळक्त आणण फरलान कयणायी 
आशेत. ळावनावोफत मा काभात वलवलध वथंथा वशबागी झाल्माने शे काभ अचधक उत्तभऩद्धतीने 
ऩूणवत्लारा जाईर अवा वलचलावशी त्मांनी व्मक्त केरा. केरेल्मा काभाचे वलचरेऴण भशत्लाचे ठयते, 
त्माभऱेु काभातीर उणणला टाऱून ऩुढच्मा काभात मळ मभऱलता मेते अवे वांगनू त्मांनी वलकाव 
प्रक्रिमेत वशबागी झारेल्मा वलव बागीदायांचे आबाय व्मक्त केरे. 

आज झारेरे वाभजंथम कयायाभध्मे टाटा रथट ने चंद्रऩूय आणण गडचचयोरी स्जल्ह्माच्मा 
स्जल्शाचधकायी मांच्मावभलेत एकास्त्भक फार वलकाव वेला मोजनेच्मा प्रबाली अभंरफजालणीतून 
कुऩोऴण ननभुवरन आणण भॉडरे अगंणलाडींच्मा ननमभवतीवाठी वाभजंथम कयाय केरा. मात 
गडचचयोरीचे बाभयागड आणण कुयखेडा शे दोन तारकेु ननलडण्मात आरे आशेत तय चदं्रऩूयचे 
स्जलती, भरु आणण ऩोंबणुाव शे तीन तारकेु ननलडण्मात आरे आशेत. मा वाभजंथम कयायाद्लाये 



चंद्रऩूय स्जल्ह्मातीर २ राख तय गडचचयोरी स्जल्ह्मातीर १ राख ६४ शजाय ४११ राबार्थमांना राब 
मभऱेर.  

भॅस्जक फव आणण स्जल्शाचधकायी चंद्रऩूय मांच्मात झारेल्मा वाभजंथम कयायाद्लाये चंद्रऩयू मेथे 
प्रोजेक्ट भॅनेजभेंट मुननट थथाऩन कयण्मात मेईर ज्माद्लाये मळषण आणण कौळल्म वलकाव मांची 
वांगड घारतांना नालीन्मऩूणव उऩिभांची अभंरफजालणी केरी जाईर. माद्लाये तीन लऴावत 
अनतरयक्त त   ७५ शजाय भरुांऩमतं ऩोशचण्माचा प्रमत्न कयण्मात मेणाय आशे. मात मळषकांचे प्रमळषण 
शा घटक देखीर भशत्लाचा आशे. ज्माद्लाये वलद्मार्थमांभध्मे जीलन कौळल्मांचा वलकाव कवा 
कयालमाचा शे वांचगतरे जाईर.  

वेप लॉटय नेटलकव  आणण स्जल्शाचधकायी चंद्रऩूय आणण गडचचयोरी मांच्मात झारेल्मा वाभंजथम 

कयायाद्लाये चंद्रऩूय स्जल्ह्मात १० लॉटय थटेळन्व थथाऩन कयण्मात मेतीर जे थलंमवशाय्मता 
फचतगटाभापव त चारलरे जातीर माचा दोन राख रोकांना राब शोईर तय गडचचयोरी स्जल्ह्मात 
शी ळुद्ध वऩण्माच्मा ऩाण्मावाठी १० लॉटय थटेळन्व थथाऩन कयण्मात मेतीर ज्माचा एक राख 
रोकांना राब मभऱेर. कम्मुननटी पॉयेथट याईटव त च्मा प्रबाली अभंरफजालणीतून लनांचे जतन, 

वलंधवन कयतांना आददलावी फांधलांना योजगाय उऩरब्ध करून देण्माच्मादृष्ट्टीने वलबागीम आमुक्त 
अभयालती आणण नागऩूय मांच्मात आज वीएपआयए” भॉडरेच्मा अभंरफजालणीवाठी भशत्लऩूणव 
कयाय झारा. 

मामळलाम भुफंई- ऩुणे एक्वपे्रव ले च्मा दोन्शी फाजूंनी २ राख लषृरागलड, भानल-लन्मजील वघंऴव 
कभी कयतांना टोर फ्री कॉन््रीक्ट रयथऩााँन्व मवथटीभ वलकमवत कयणे, ग्राभीण शेल्थकेअय, फांफू 
प्रभोळन, याज्मातीर भशाभागावच्मा दोन्शी फाजरूा लषृरागलड अळा वलवलध वलऴमांलयशी वाभजंथम 
कयाय कयण्मात आरे. 

 


