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*नगीनाफाग प्रबागात वलकावकाभांचे बभूीऩूजन वऩंनन्* 

चंद्रऩूय ळशयाचम्ा ननमोजनफध्द वलकावारा आभश्ी नेशभीच प्राधानम् ददरे आशे. अभतृ ऩाणी 
ऩुयलठा मोजना शी अनतळम उतत्भ मोजना आशे जेलश्ा शी मोजना ऩूणण शोईर तेलश्ा ळशयातीर 
प्रतमे्क घयारा भफुरक ऩाणी उऩरफध् शोईर. ताडोफारा आंतययाऴट््रीम लनऩमणटन प्रकरऩ्ाचा दजाण 
मभऱलून देणम्ावाठी आऩण प्रमतन् केरा आशे. क्ांतीवमुण भशातभ्ा जम्ोतीयाल पुरे, क्ांतीजम्ोती 
वावलत्रीफाई पुरे मांचम्ा लंळजांना नम्ाम मभऱलनू देणम्ाचा भी प्रमतन् केरा. लीय ळशीद फाफुयाल 
ळेडभाके, रोकळाशीय अणण्ाबाऊ वाठे, वतं जगनाड ेभशायाज, कभणमोगी फाफा आभटे मांचम्ा 
वभ्यणाथण ऩोवट् नतकीट काढणम्ावाठी मळवल्ी प्रमतन् केरे. चंद्रऩूय ळशयाचे नांल देळऩातऱीलय, 

जागतीक ऩातऱीलय रौकीकप्राऩत् ठयाले शाच आऩरा प्रमतन् वदैल याशणाय अवरम्ाचे प्रनतऩादन 
वलधीभडंऱ रोकरेखा वमभती प्रभखु तथा भाजी अथणभतं्री आ. वधुीय भनुगटंीलाय मांनी केरे. 
ददनांक १२ वऩट्ेंफय योजी चंद्रऩूय ळशयातीर नगीनाफाग प्रबागातीर चोयखखडकी ते वेंट भामकेर 
ळाऱा तवेच वयुज ते आनंदे शॉवऩ्ीटर ऩमतंचम्ा १,९०,४८,७८०/- कोटी रू. ककंभतीचम्ा 
यवत्म्ाचम्ा बभूीऩूजन कामणक्भात आ. वधुीय भनुगटंीलाय फोरत शोते. 
मालेऱी बाजऩाचे जजरश्ाधम्ष देलयाल बोंगऱे, भशानगय जजरश्ाधम्ष डॉ. भगेंळ गरुलाड,े भशाऩौय 
याखीताई कंचराणलाय, उऩभशाऩौय याशूर ऩालड,े वथ्ामी वमभती वबाऩती यवल आवलानी, वबुाऴ 
कावनगोट्टूलाय, यवलदं्र गयुनुरे, ब्रिजबऴूण ऩाझाये, याभऩार मवशं, वबागशृ नेता वदंदऩ आलायी, झोन 
वबाऩती वौ. छफू लैयागड,े भदशरा ल फारकरम्ाण उऩवबाऩती ऩुऴऩ्ा उयाड,े वयेुळ नतलायी, योडभर 
गशरोत, भनऩा वदवम् प्रळांत चौधयी, याशूर घोटेकय, वजंम कंचराणलाय, अननर पुरझरेे, याजेंद्र 
अडऩेलाय, मळतर आत्राभ, वललेक फोढे आदींची प्राभखुम्ाने उऩजथथती शोती. मालेऱी प्रावत्ावलक 
उऩभशाऩौय याशूर ऩालड ेमांनी केरे. वलकावावफंंधी आभश्ी जी भागणी आ. भनुगटंीलाय मांचम्ाकड े
केरी ती तम्ांनी नेशभी प्राधानम्ाने ऩणूण केरी आशे. तम्ांचम्ा भतं्री ऩदाचम्ा कामणकाऱात चंद्रऩूय 
भशानगयाचम्ा वलकावावाठी जेलठा ननधी उऩरफध् झारा तेलढा ननधी माऩूली कधधशी उऩरफध् 
झारेरा नाशी. आ. भनुगटंीलाय आभचे नेते आशे माचा आभश्ारा वाथण अमबभान आशे अवेशी याशूर 
ऩालड ेमालेऱी फोरताना भश्णारे. मालेऱी आमोजकांनी आ. वधुीय भनुगटंीलाय ल भानम्लयांचे जंगी 
वल्ागत केरे. कामणक्भाचे वचंारन भनऩा वदवम्ा ववलता कांफऱे मांनी केरे. कामणक्भारा 
नागरयकांची भोठमा वखंमे्न उऩजथथती शोती. 
 


