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म ंबई दद. १३ देऴात न कत्याच ऱोकशभेच्या तनळडणूका ऩार ऩडल्या, त्यानंतर वळजय  झाऱेल्या काषी खाशदारांन  
ऩ ढाकार घेत आऩल्या मतदारशंघात "जेळढी मतं तेळढी झाड"े ऱाळण्याचा अनोखा तनधाार जाषीर करत ऩयााळरण 
रसणाप्रत  आऩऱी कदिबद्धता जाषीर केऱी. या शळा खाशदारांचे अभभनंदन करतांना ळनमतं्र  श ध र म नगंिीळार यांन  
शळा ऱोकशभा शदस्य, राज्य शभा शदस्य तशेच आमदारांना अऴा ऩद्धत ने ळसृ ऱाळण्याचे आळाषन केऱे आषे. 

उस्मानाबाद ऱोकशभा मतदारशंघात ऱ नळतनळााचचत खाशदार ओमराजे तनबंालकर यांन  "जेळढी मते तळेढी झाड"े या 
शंकल्ऩांतगात मतदारशंघात ६ ऱाख झाड ेऱाळून ऩयााळरण रसणाचा दतू षोण्याचे ठरळऱे आषे. त्यांच्याप्रमाणेच राषूऱ 
ऴेळाले यांन  देख ऱ "पऱािं अ षोऩ" नाळाने भमलाऱेल्या मतांएळढी म्षणजे ४ ऱाख २४ षजार ९१३ झाड ेऱाळण्याचा 
तनधाार केऱा आषे. या उऩक्रमाचे ळनमंत्र  श ध र म नगंिीळार यांन  कौतूक केऱे आषे.  

ळाताळरण य बदऱ, द ष्काल, ऩाण  शकंि अततळषृ्िी याशारख्या नशैचगाक आऩत् ंन  माणशाशंमोर आव्षान तनमााण केऱे 
अशतांना त्याऱा यऴस्ळ ऩणे शामोरे जाण्याशाठी जे ऩयााय उऩऱब्ध आषेत त्यामध्ये ळसृऱागळड षा शळााचधक प्रभाळ  
ऩयााय अशल्याचे जागततकस्तराळर मान्य झाऱे आषे. षी बाब ऱसात घेऊन ळन वळभागाने ऱोकशषभागातून ५० कोिी 
ळसृऱागळड चे भमऴन षात  घेतऱे आषे. माग ऱ ळवाात राज्यात २ कोिी ळसृऱागळड च्या शंकल्ऩाच  २ कोिी ८२ ऱाख 
रोऩे ऱाळून, ४ कोिी ळसृऱागळड च  ५ कोिी ४३ ऱाख रोऩे ऱाळून तर १३ कोिी ळसृऱागळड च  १५ कोिीषूंन अचधक रोऩे 
ऱाळून ऩ ताता झाऱी आषे.  

ऱोकशषभागातून दरळवी शाजऱ्या षोणाऱ्या या ळसृोत्शळात याळवी आऩल्या शळाांना भमलून ३३ कोिी ळसृ राज्यात 
ऱाळायचे आषेत. आऩल्या शळाांच्या शषकायाातून द ष्कालाऱा षद्दऩार करतानंा श जऱ आणण षररत मषाराष्राच  ळािचाऱ 
यऴस्ळ  षोणार आषे. ज ऱ ैते शपिेंबर २०१९ या काऱाळध त षोणाऱ्या ळसृऱागळड मोदषमेत शमाजात ऱ शळा घिक 
शषभाग  षोणार आषेत. शळा ऱोकप्रतततनध ंन  आताऩयांतच्या ळसृऱागळड कायाक्रमात शक्रक्रय शषभाग घेतऱा आषेच 
ऩरंतू याळेलेश काषी खाशदारानं  श रु केऱेऱा "मताएंळढी रोऩे" षा उऩक्रम ळसृऱागळड च्या ळािचाऱीऱा अचधक शऴक्त 
करणारा आषे. इतर खाशदार- आमदारांन  आणण ऱोकप्रतततनध ंन  ळसृऱागळड च्या मोदषमेचे अऴाप्रकारे नेततृ्ळ कराळे 
आणण ३३ कोिी ळसृऱागळड चे "ळसृ धन ष्य" उचऱण्यात योगदान द्याळे अशे आळाषन ळनमंत्रयांन  शळा खाशदार-
आमदारांना ऩाठळऱेल्या ऩत्रातून केऱे आषे. 

ऩाळशाला श रु झाऱा आषे… आऩल्याकड ेरोऩांच  कम  नाषी. ज  व्यक्त , शंस्था राज्यात ळसृऱागळड करू इच्च्िते त्या 
शळाांना "मागेऱ त्यांना रोऩं" योजनेतून रोऩं भमलणार आषेत. कोणत्या प्रजात च  रोऩे क ठे ऱाळायच  याचे ळन वळभाग 
मागादऴान करत आषे. त्याम ले ळसृऱागळड च  इच्िा अशणाऱ्या प्रत्येकाने आता या ळसृोत्शळात शषभाग  व्षाळे आणण 
ऩयााळरण रसणाप्रत चे आऩऱे दातयत्ळ ऩार ऩाडाळे अशे आळाषन षी श्र . म नगंिीळार यांन  केऱे आषे. 

 
 

 

https://www.facebook.com/Sudhir.Mungantiwar/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Sudhir.Mungantiwar/?ref=bookmarks

