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

हशांगोरी, हद. 13: वलत्त वलबाग शा ळावनाचा भशत्लाचा वलबाग अवून मा वलबागातनू नागरयकाांना गतीभान 

वेला मभऱाव्मा माकयीता याज्मातीर वला कोऴागाये कामाारमाांचे आधुननकीकयण कयण्मात मेत अवल्माचे 
प्रनतऩादन वलत्त ल ननमोजन भांत्री वुधीय भुनगांटीलाय माांनी केरे. 

हशांगोरी मेथीर जजल्शा कोऴागाय कामाारमाच्मा नलीन इभायतीच्मा उद्घाटनाप्रवांगी वलत्तभांत्री श्री. भुनगांटीलाय 
फोरत शोते. मालेऱी ऩारकभांत्री हदरीऩ काांफऱे, जज.ऩ. अध्मषा मळलयाणीताई नयलाड,े आभदाय तान्शाजी 
भुटकुऱे, आभदाय वलप्रल फाजोयीमा, नगयाध्मष फाफायाल फाांगय, भाजी आभदाय गजानन घुगे, रेखा ल 
कोऴागाये वलबागाचे प्रधान वचचल ननतीन गदे्र, जजल्शाचधकायी रूचेळ जमलांळी, जज.ऩ.चे भुख्म कामाकायी 
अचधकायी एच. ऩी. तुम्भोड, रेखा ल कोऴागाये वलबागाच ेवांचारक ज. य. भेनन, रेखा ल कोऴागाये औयांगाफाद 
वलबागाचे वशवांचारक डी.व्शी. जगताऩ, वालाजननक फाांधकाभ वलबागाचे कामाकायी अमबमांता वुधाकय घुफड े
आणण जजल्शा कोऴागाय अचधकायी ऩी. डी. ऩुांडगे माांची उऩजथथती शोती. 
मालेऱी फोरताना वलत्त भांत्री वुधीय भुनगांटीलाय ऩुढे म्शणणारे, ळावनाने नुकताच वातला लेतन आमोग रागू 
केरा अवून, ऩेन्ळन भध्मे ऩण लाढ कयण्मात आरी आशे. ऩयांतू जनतेरा माचा राब लेऱेत नाशी मभऱारा 
तय माचा काशी उऩमोग नाशी. माकयीताच नागरयकाांना चाांगल्मा आणण गतीभान वेला मभऱण्मावाठी वलत्त 
वलबागाने अनेक रोककल्माणकायी ननणाम घेतरे आशेत. माअनुऴांगानेच याज्मातीर कोऴागाय आणण 
उऩकोऴागाय कामाारम इभायतीचे नुतनीकयण, पननाचय ल फैठक व्मलथथा, वांगणकीकयण आणण अनुऴांचगक 
काभे, मावायख्मा गोष्टीत एकवूत्रता आणण्मावाठी आधुननकीकयण कयण्मात मेत अवून, अनेक कामाारमाचे 
काभे प्रगतीऩथालय आशेत.  
वला मोजनाची गती लाढाली मावाठी ळावनाने वलवलध उऩक्रभ ल मोजना कामाान्लीत केल्मा आशेत. तवेच 
भाजी वैननक याज्म ळावनाच्मा वेलेत आल्मानांतय त्माांना दोन्शी ऩेन्ळन देण्माची आणण कभाचाऱ्माच्मा 
वलधला ऩत्नीने ऩुनवलालाश ऩेन्ळन वुरु ठेलण्माचा ननणाम वलत्त वलबागाने घेतरा आशे. याज्म ळावन शे 
जनतेच्मा हशताचे काभ कयणाये ळावन अवून, जजल््माच्मा वलकावावाठी ननधी कभी ऩडू देणाय नाशी अवे शी 
श्री. भुनगांटीलाय मालेऱी म्शणारे. 
ऩारकभांत्री श्री. काांफऱे मालेऱी म्शणारे की, हशांगोरी जजल््माच्मा वलकावावाठी ळावन वलोतोऩयी प्रमत्न 
कयीत अवून, जजल््मात अनेक वलकाव काभे वुरु आशेत. याज्माचे वलत्त भांत्री वुधीयबाऊ भुनगांटीलाय माांनी 
आऩल्मा जजल््मातीर वलकाव काभाकयीता कधी शी ननधी कभी ऩडू हदरा नाशी. माऩूढे शी ते ननधी उऩरब्ध 
करुन देतीर. 
कामाक्रभाचे प्राथतावलक रेखा ल कोऴागाये वलबागाचे वांचारक ज. य. भेनन माांनी केरे. प्रायांबी वलत्त भांत्री 
वुधीय भुनगांटीलाय आणण ऩारकभांत्री माांच्मा शथते लषृायोऩण कयण्मात आरे. कामाक्रभाचे वुत्र वांचारन 
भाडीकय माांनी केरे तय जजल्शा कोऴागाय अचधकायी ऩी. डी. ऩुांडगे माांनी आबाय भानरे. मालेऱी भोठ्मा 
वांख्मेने अचधकायी-कभाचायी आणण नागरयकाांची उऩजथथती शोती. 

 


