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हशिंगोरी,हद.13: आऩल्मा शातून याज्म आणण याष्ट्र ननभााणाचे उत्तभ कामा व्शाले मा बालनेतून ळावन आताऩमतं काभ 
कयत आरे आशे. याज्माचा वलांगीण वलकाव व्शाला माकयीता रोकळाशीचा कें द्रबफिंद ूशा वलकाव भानुनच कामा कयामरा 
ऩाहशजे, अवे प्रनतऩादन वलत्त ल ननमोजन भिंत्री वधुीय भुनगिंटीलाय मािंनी केरे. 

हशिंगोरी नगय ऩरयऴदेच्मा वलवलध वलकाव काभाच्मा बूमभऩूजन कामाक्रभाप्रविंगी वलत्त भिंत्री ्ी. भुनगिंटीलाय फोरत शोते, 

मालेऱी ऩारकभिंत्री हदरीऩ कािंफऱे, आभदाय तान्शाजी भुटकुऱे, नगयाध्मष फाफायाल फािंगय, उऩाध्मष हदरीऩ चव्शाण, भाजी 
आभदाय गजानन घुगे, भुख्माधधकायी याभदाव ऩाटीर मािंची प्रभुख उऩस्थथती शोती. 
हशिंगोरी ळशयातीर वलवलध वलकाव काभाकयीता 50 कोटी रुऩमािंचा ननधी उऩरब्ध करुन देण्माचे आश्लावन भी हद 24 

नोव्शेंफय 2016 योजी हदरे शोत.े त्माऩकैी 43 कोटी रुऩमािंचा ननधी आताऩमतं उऩरब्ध करुन हदरा अवून, उलायीत 7 कोटी 
रुऩमािंचा ननधी देखीर रलकय उऩरब्ध करुन देणाय अवल्माचे वािंगत वलत्त भिंत्री भुनगिंटीलाय म्शणारे की, याजकीम 
नेत्मािंनी हदरेरी आश्लावने ऩूणा शोत नवल्माचा वलावाभान्म नागरयकािंचा वभज आशे . भात्र भी आजलय वलकावाविंफिंधी 
हदरेरी आश्लावने प्राधान्माने ऩूणा केरी आशेत . अळा ऩध्दतीने जनतेरा हदरेरी आश्लावने ऩूणा शोणे शी आभच्मा 
वयकायच्मा गतीभान कामाप्रणारी चे द्मोतक आशे , अवेशी ते म्शणारे. हशिंगोरी नगय ऩरयऴदेत 35 नगय वेलक शे 
वलवलध ऩषाचे आशेत, ऩयिंतू ळशयाच्मा वलकावावाठी शे वला एकत्र मेलून काभ कयतात. आणण शेच खये रोकळाशीचे मळ 
आशे. कायण ळलेटी रोकवेलक म्शणुन जनतेवाठी आऩण काम कामा केरे शे भशत्लाचे ठयते. भयाठलाडा ऩमाामाने 

हशिंगोरी स्जल््माळी भाझ ेजलऱचे नाते आशे. आणण मा स्जल््माच्मा वलकाव काभावाठी कधी ननधी कभी ऩडू देणाय 
नाशी अळी ग्लाशी शी ्ी. भुनगिंटीलाय मािंनी मालेऱी हदरी. 
हशिंगोरी ळशयातीर वलवलध वलकावकाभािंचा वलत्त ल ननमोजन भिंत्री वधुीयबाऊ भुनगिंटीलाय मािंच्मा शथते आज ळुबायिंब 
झारा अवल्माचे वािंगत स्जल््माचे ऩारकभिंत्री हदरीऩ कािंफऱे म्शणारे की, प्रत्मेक ळशयाचा ल ग्राभीण बागाचा वलकाव 
कयण्माचा विंकल्ऩ ळावनाने केरा आशे. आणण मा वोमी-वुवलधा उऩरब्ध करुन देण्मावाठी ळावन कटीफध्द आशे. 
माकयीता वलवलध मोजनाच्मा भाध्मभािंतून स्जल््मात अनेक वलकाव काभे प्रगतीऩथालय आशेत. वलांना फयोफय घेलुनच 
स्जल््माचा ऩमाामाने याज्माचा आणण देळाचा वलकाव कयण्माव ळावन प्राधान्म देत आशे. ळशयाच्मा वलकाव काभावाठी 
आलश्मक तेलढा ननधी देण्माचे अथा भिंत्री वुधीयबाऊ भुनगिंटीलाय मािंनी जाहशय केरे शोते. त्मानुवाय त्मािंनी आऩल्मा 
स्जल््मारा ननधी उऩरब्ध करुन हदरा आशे अवेशी ्ी. कािंफऱे मालेऱी म्शणारे. 
प्राथतावलकात भुख्माधधकायी याभदाव ऩाटीर मािंनी हशिंगोरी नगय ऩरयऴदे भापा त कयण्मात आरेल्मा आणण कयण्मात 

मेणाऱ्मा वलवलध वलकावकाभािंची ववलथतय भाहशती हदरी. मालेऱी आभदाय तान्शाजी भुटकुऱे आणण नगयाध्मष फाफायाल 
फािंगय मािंची शी वभमोधचत बाऴणे झारी. 
प्रायिंबी भान्मलयािंच्मा शथते हशिंगोरी नगय ऩरयऴदेची प्रळावकीम इभायत, नाट्मगशृ फािंधकाभ, कै. मळलाजीयाल देळभुख 
वबागशृ, कमाधु नदीलयीर हशिंद ुथभळान बूभी वलकवीत कयणे, ळेतकयी बलन मा वलकावकाभाचे बूमभऩूजन कयण्मात 
आरे. मालेऱी भोठ्मा विंख्मेने नागरयकािंची उऩस्थथती शोती. 
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