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चंद्रऩूय दद. १२ िनू : प्रधानभतं्री नयेंद्र भोदी मांनी आऩल्मा कामवकाऱात ददवमांगांना वलळेऴ दिाव 
ददरा आशे. जिल्शमाभध्मे ळेलटच्मा ऩात्र ददवमांगारा स्लमंचमरत तीन चाकी वामकर देईऩमतं शी 
मोिना वरुू याशीर. मामळलाम अधं ददवमांगांना वलळेऴ वगंणक वलतरयत कयण्मात मेईर. 
ददवमांगांच्मा वदंबावतीर वलव मोिनांची अंभरफिालणी मोग्म ऩद्धतीने चंद्रऩूय जिल््मात कयण्मात 
मेत अवनू प्रधानभतं्री नयेंद्र भोदी मांच्मा स्लप्नातीर ददवमांगा वदंबावतीर वलव उऩाममोिना 
कयण्मात मेईर,अवे आश्लावन याज्माचे वलत्त, ननमोिन ल लने भतं्री तथा चंद्रऩूय जिल््माचे ऩारक 
भतं्री वधुीय भनुगटंीलाय मांनी आि ददरे. 
चंद्रऩूय मेथीर वप्रमदमळवनी इंददया गांधी वबागशृात ददवमांगांना स्लमंचमरत तीनचाकी वामकरींचे 
लाटऩ कयण्माचा कामवक्रभ आमोजित कयण्मात आरा शोता. मा कामवक्रभारा उऩजस्थत ददवमांग ल 

तमांच्मा नातेलाईक, वशकाऱ्मांऩुढे फोरताना तमांनी देळात ददवमांगाफाफत वरुू अवरेल्मा वलव 
मोिनांची अभंरफिालणी चंद्रऩूय जिल््माभध्मे कयण्मावाठी आऩण लचनफद्ध अवल्माचे वांचगतरे. 
मालेऱी वमावऩीठालय आभदाय नानाबाऊ ळाभकुऱे, लन वलकाव भडंऱाचे अध्मष चंदनमवशं चंदेर, 

जिल्शा ऩरयऴदेचे अध्मष देलयाल बोंगऱे, भािी आभदाय अतुर देळकय, फल्रायऩूयचे नगयाध्मष शरयऴ 
ळभाव, जिल्शा ऩरयऴदेचे वभाि कल्माण वबाऩती तथा कामवक्रभाचे स्लागताध्मष ब्रििबऴूण ऩाझाये, 

भखु्म कामवकायी अचधकायी याशुर कर्ड वरे, वबाऩती याशुर ऩालड,े लननता काकड,ेतुऴाय वोभ,दळयथ 
ठाकूय, लंदना वऩऩंऱळेंड,े डॉ. भगेंळ गरुलाड,े दशयाभनिी खोिागड ेआदींची उऩजस्थती शोती. 
जिल्शा ऩरयऴदेच्मा वभाि कल्माण वलबागाभापव त प्रधानभतं्री खननि षेत्र कल्माण मोिना अतंगवत 
प्राप्त ननधीतनू अटर स्लालरफंन मभळन मोिनेअंतगवत जिल््माभध्मे एक शिाय वामकरीचे 
वलतयण कयण्मात मेणाय आशे.माऩूली दोन ददलवांऩलूी भरू मेथे ददवमांगांना 200 वामकरीचें लाटऩ 

कयण्मात आरे शोते.आि तमाऩुढीर टप्प्मात आणखी दोनळे वामकरींचे लाटऩ कयण्मात आरे 
आशे. जिल््मातीर ळेलटचा ददवमांग मा मोिनेचा राबाथी, शोईऩमतं शी मोिना वरुू याशणाय आशे. 
उऩजस्थतानंा भागवदळवन कयताना ऩारक भतं्री वधुीय भनुगटंीलाय मांनी दशा लऴावऩूली मा 
वबागशृाभध्मे ददवमांगांना तीनचाकी वामकरींचे वलतयण केल्माचे वांचगतरे. याज्माच्मा 



वलधीभडंऱाभध्मे ददवमांगावदंबावत आऩरा आभदाय अवल्माऩावनूच वघंऴव कामभ आशे. ददवमांग 
वदंबावत ननणवम घेताना वफंंचधत खातमाच्मा भतं्रमाने केलऱ एका मभननटांवाठी आऩण ददवमांगाच्मा 
िागी अवतो तय काम झारे अवते माचा वलचाय करून मोिनांची अभंरफिालणी कयाली, अवे 
आलाशन आऩण वबागशृात केरे शोते. तमाभऱेु भतं्रीऩद मभऱाल्मानंतय ददवमांगांना आणखी काम 
भदत देता मेईर माकड ेआऩण अचधक रष ददरे आशे. 
फॅटयीलय चारणायी शी तीन चाकी वामकर आशे. कें द्र ळावनाच्मा कंऩनीभापव त शी वामकर तमाय 
केरी अवनू मा कंऩनीच्मा फॅटयी वदंबावत कुठरीशी अडचण अवल्माव जिल्शा ऩरयऴदेच्मा भापव त 
आऩरी अडचण वोडून घेण्माचे आलाशनशी तमांनी केरे. 
प्रधानभतं्री नयेंद्र भोदी ददवमांगांच्मा वदंबावत अनतळम िागकृतेने काभ कयत अवनू देळात ज्मा ज्मा 
दठकाणी ददवमांगांना वदंबावत िे काशी चांगरे वरुू अवेर ते वलव चंद्रऩूय जिल््माभध्मे केरे िाईर. 
कुठेतयी अवेच आऩण स्लमंचमरत वामकर फनघतरी शोती. तमानंतय कल्ऩना आरी की आऩल्मा 
जिल््मात माचे वलतयण कयता मेईर का? आि शे वलतयण कयत अवताना तमाचा आनदं शोत आशे. 
जिल््मातीर अधं ददवमांगांना देखीर अळाच ऩद्धतीची भदत कयण्माची आऩरी तमायी अवनू 

तमांच्मा अनतळम उऩमोगी ठयणाऱ्मा वलळेऴ वगंणकांचे लाटऩ मेतमा काऱाभध्मे आऩण अधंांना करू 
अळी घोऴणा तमांनी मालेऱी केरी. 
मालेऱी लनभतं्री म्शणनू तमांनी चरा भाझ्मा ताडोफा मा मोिनेप्रभाणेच जिल््मातीर वलव ददवमांगानंा 
ताडोफाची वशर भोपत घडलून आणरी िाईर अवे आश्लावन ददरे. ज्मा ऩयाक्रभी लाघाच्मा 
जिल््मांभध्मे आऩण याशतो तमाफद्दरची इतमंबतू भादशती, मा दठकाणची लन्म ल ननवगव वऩंदा 
अनुबलण्माची वधंी वलव ल ददवमांगांना ददरी िाईर, अवे तमांनी वांचगतरे 

अथवभतं्री म्शणनू फॅटयीलय चारणाऱ्मा दकुानांवाठी आऩण अथववकंल्ऩात ऩंचलीव कोटीची तयतूद 
केरी आशे. माभध्मे भशायाष्ट्रात 1 शिाय ळॉऩ ऑन वशीर वलतरयत केल्मा िाणाय आशे. माभध्मे 
100 गाड्मा मा चंद्रऩूय जिल््मावाठी अवतीर. तमा वदंबावतीर प्रस्ताल तातडीने वादय कयाले, अवे 
ननदेळ तमांनी मालेऱी अचधकाऱ्मांना ददरे. 
जिल्शा ऩरयऴद ल वलव स्थाननक स्लयाज्म वसं्थांना आता ऩाच टक्के ननधी शा ददवमांगांच्मा वलवलध 
मोिनांवाठी याखील ठेलण्माचे ननदेळ ददरे आशेत. भात्र माभधनू कामभस्लरूऩी उऩाममोिना वशाली, 
अवे तमांनी मालेऱी वांचगतरे. 
ददवमांगांवाठी योिगाय वोफतच घयांच्मा मोिनेभध्मे देखीर प्राधान्म देण्मात माले ,अवे तमांनी 
मालेऱी वांचगतरे .शे वयकाय ददवमांग मांच्मा ऩाठीळी खंफीयऩणे उबे अवल्माचेशी तमांनी मालेऱी 
स्ऩष्ट्ट केरे. 
ददवमांगांवाठी ननममभतऩणे काभ कयणाये ननरेळ ऩाझाये ल कल्ऩना ळेंड ेमा दोघांचा वतकाय 
तमांच्मा शस्ते कयण्मात आरा. 
कामवक्रभाच्मा ळेलटी एका ददवमांग भरुीने नतच्माऩेषा अचधक आलश्मकता अवणाऱ्मा गडचचयोरी 



जिल््माच्मा ददवमांग भरुीरा वामकर देणाय अवल्माची घोऴणा केरी.नतच्मा भनाच्मा मा 
भोठेऩणाचे ल कौतुक कयत ऩारक भंत्री वधुीय भनुगटंीलाय मांनी गडचचयोरी जिल्शा लेगऱा नवनू 
तमा दठकाणच्मा जिल्शाचधकाऱ्मांना शी मोिना तमाय कयामचे वांचगतरे िाईर. गडचचयोरी 
जिल््मातीर ददवमांगांना देखीर स्लमंचमरत तीनचाकी वामकरींचे वलतयण कयण्माची मोिना 
फनवलरे िाईर ,अळी घोऴणा केरी. 
चंद्रऩूय जिल््मातीर मुलकांचा वयकायी नोकयीतीर टक्का लाढवलण्मावाठी जिल््मांभध्मे मभळन वेला 
अमबमान वरुू आशे. मालेऱी तमांनी वलव तारकु्मांभध्मे दिेदाय अभ्मामवका ननभावण कयण्माच्मा 
आऩल्मा घोऴणेचा ऩुनरुच्चाय केरा. चंद्रऩूयभध्मे ज्मुफीरीरी शामस्कूर,फाफा आभटे अभ्मामवका 
माभध्मे भोठ्मा प्रभाणात वलद्माथी सानािवन कयत अवल्माचे वभाधान तमांनी वमक्त केरे. िगात 
वलावत भोठी वऩंत्ती शी सान अवनू ददवमांगांनी मभळन वेला अमबमानात वशबागी शोऊन उत्तभ मळ 
मभऱलाले, अवे आलाशन तमांनी केरे. मालेऱी तमांना मभळन वेला अतंगवत ऩुस्तकांच्मा वचंाचे देखीर 
लाटऩ कयण्मात आरे. 
कामवक्रभाचे प्रास्तावलक वभािकल्माण अचधकायी वनुीर िाधल मांनी केरे. मालेऱी जिल्शा ऩरयऴदेचे 
भखु्म कामवऩारन अचधकायी याशूर कर्ड वरे मांनी जिल््माभध्मे अनतळम प्रबालीऩणे जिल्शा 
ऩरयऴदेभापव त शी मोिना याफवलण्मात मेईर अवे अमबलचन ददरे. मामळलाम उऩजस्थत तरुणाईरा 
आलाशन कयताना तमांनी मा भोटयवामकरच्मा मभऱारेल्मा ऩंखांचा नोकयी वमलवामभध्मे 
मळस्लीऩणे उऩमोग कयण्माचे आलाशन केरे. आभदाय नानाबाऊ ळाभकुऱे मांनी चंद्रऩूयभध्मे वलव 
ददवमांगांना शा राब मभऱणाय अवनू वफका वाथ वफका वलकाव मा धोयणानुवाय कोणीशी माऩावनू 
लंचचत याशणाय नाशी माफद्दर आश्लावन ददरे. जिल्शा ऩरयऴदेचे अध्मष देलयाल बोंगऱे मांनी 
वधुीय भनुगटंीलाय शे ददवमांगा वदंबावत देलदतूाचे काभ कयीत अवल्माचे वांचगतरे. भशायाष्ट्रात 
कुठेशी अळा ऩद्धतीच्मा ळंबय टक्के वफमवडीलयीर राममवकर लाटऩाचा कामवक्रभ शोत नवनू केलऱ 
अथवभतं्री वधुीय भनुगटंीलाय मांच्मा ऩढुाकायाभऱेु चंद्रऩूय जिल््मातीर ळेकडो ददवमांग वमक्तींना शा 
राब शोत अवल्माचे स्ऩष्ट्ट केरे. वभाि कल्माण वबाऩती ब्रििबऴूण ऩाझाये मांनी मालेऱी वलांचे 
आबाय भानरे. मा कामवक्रभात स्नेशर कन्नभलाय, वप्रमा ऩायखी, अजश्लनी लाऱके, बालना आत्राभ, 

ऩूिा धोटे, रमरता चवशाण, वयुि झाड,े भनु्ना खोिागड,े भारूफाई कोटनाके, लृदंा याियूकय, दळवना 
चापरे, वतीळ कोरते, लृदंा थालये आदींना ऩुस्तकांचा वचं बेट देण्मात आरा. 

 


