
*वषभ भहशरा फचत गटाांचा जिल्शा शी चांद्रऩूयची ओऱख देळ ऩातऱीलय व्शाली* 

*चांद्रऩूयातीर फचत गटाच्मा भेऱाव्माभध्मे ऩारक भांत्री वधुीय भनुगांटीलाय माांचे आलाशन* 

*भहशरा फचत गटाांना ऩतऩुयलठा भोठ्मा प्रभाणात कयण्माचे ननदेळ* 

*भहशराांना आर्थिक स्लातांत्र्म मभऱेऩमतं फचत गटाांचा रढा वरुू ठेला* 

*प्रदेळ उऩाध्मष र्चत्रा लाघ माांनी देखीर वांफोर्धत केरे* 

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

चांद्रऩूय हद १४ वप्टेंफय : बायत स्लतांत्र झारा तयी भहशराांच्मा आर्थिक स्लातांत्र्माचा रढा आणखी 
फाकी अवनू भहशरा फचत गटाांभापि त 50 टक्के वभुदामाांना आर्थिक वांऩन्न फनवलणे शे मा फचत 
गटाचे अांनतभ ध्मेम अवरे ऩाहशिे. त्मावाठी आलश्मक ती भदत ळावनस्तयालरून केरी िात आशे. 
मा चऱलऱीभध्मे भाझा गशृ जिल्शा अवणाया चांद्रऩूय शा िगाच्मा ऩातऱीलय वलाित उत्तभ जिल्शा 
म्शणनू ऩुढे माला, मावाठी प्रमत्न कया, अवे आलाशन याज्माचे वलत्त ननमोिन बलन चांद्रऩूय 
जिल््माचे ऩारक भांत्री वुधीय भनुगांटीलाय माांनी आि मेथे केरे. 
प्रधानभांत्री नयेंद्र भोदी माांचे भहशरा वफऱीकयण शे स्लप्न आशे. त्मावाठी त्माांनी भहशरा फचत 
गटाांना ककभान व्मािदय मोिना िाशीय केरी आशे. भशायाष्ट्र ळावन वदु्धा मावाठी आग्रशी अवनू 
चांद्रऩूय जिल््माभध्मे शी चऱलऱ भहशराांच्मा आर्थिक उत्थानाची चऱलऱ फनला अवे, आलाशनशी 
त्माांनी मालेऱी केरे. 
भशाऩौय अांिरीताई घोटेकय माांच्मा ऩुढाकायाने आमोजित कयण्मात आरेल्मा मा कामिक्रभाच्मा 
व्मावऩीठालय प्रदेळ उऩाध्मष र्चत्राताई लाघ, आमकु्त वांिम काकड,े स्थामी वमभती वबाऩती याशुर 
ऩालड,े वबाऩती मळतर ताई गयुनुरे, चांद्रकरा वोमाभ,भािी भशाऩौय याखी कां चरािलाय, वभाि 
कल्माण वबाऩती ब्रििबऴूण ऩाझाये, मळखय फँकेचे वभन्लमक एव. एन. झा आदीांची उऩजस्थती 
शोती. 
प्रधानभांत्री नयेंद्र भोदी माांच्मा लाढहदलवाननमभत्त वध्मा वेला वप्ताश चार ूअवनू त्माभध्मे बव्म 
भहशरा फचत गट भशाभेऱाला आमोजित कयण्मात आरा शोता. ऩांडडत दीनदमाऱ उऩाध्माम 
प्राथमभक ळाऱा तुकुभ मेथे चांद्रऩूय भशानगयातीर भहशरा फचत गटाांचा वदस्म भोठ्मा वांख्मेने 
उऩजस्थत शोत्मा. 
त्मालेऱी वांफोर्धत कयताना ते म्शणारे क्राांतीज्मोती फाई पुरे , याष्ट्रभाता जििाऊ, अहशल्माफाई 
शोऱकय,झाळीची याणी रक्ष्भीफाई, आदी भहशराांची नाले घेताना ज्मा आलेळात आम्शी िमिमकाय 
कयतो.त्माच आलेळात आभचे प्रमत्न अवरे ऩाहशिे. कोणत्माशी ऩरयजस्थतीत वत्माची वाथ आम्शी 
वोडता काभा नमे. क्राांती ज्मोतीच्मा ऩरयलतिनाची ज्मोत शाती घेऊन आम्शारा ऩुढे माले रागेर. 
त्मावाठी मवद्ध शोणे गयिेचे अवल्माचे त्माांनी , स्ऩष्ट्ट केरे. 
ननवगािकडून भहशराांना काशी लयदान मभऱारे आशे. ऩुरुऴाांऩेषा भहशराांचे वयावयी लमोभान देखीर 



अर्धक आशे. िगाभध्मे वलािर्धक वशनळक्ती शी भहशराांकड ेआशे. त्माभऱेुच कोणत्माशी 
ऩरयजस्थतीभध्मे धीयोदात्तऩणे उबे याशण्माची ताकद भहशराांभध्मे आशे. लधाि जिल््माचे ऩारकभांत्री 
अवताना अनेक लेऱा रषात आरे की, ळेतीचे व्मलस्थाऩन कयण्मात अऩमळ आल्मानांतय ळेतकयी 
आत्भशत्मा कयतात. भात्र तीच ऩरयजस्थती, तेच किि, अवताना भहशरा वभथिऩणे ऩरयजस्थतीचा 
वाभना कयते. उरट त्मातनू भागि काढते. 
भहशराांच्मा मा वाभर्थमािचे, भहशराांच्मा उत्तभ व्मलशाय सानाचा लाऩय कयणे, गयिेचे आशे. गणुलत्ता 
मादीत देखीर भरुीांची वांख्मा अर्धक आशे. अळा भरुीांना आऩण आता आर्थिक स्लातांत्र्माच्मा 
रढमाभध्मे आणखी वकक्रमतेने वशबागी केरे ऩाहशिे. फचत गटाांना वभथि करून वाभाजिक 
व्मलवामाकड ेलऱवलरे ऩाहशिे. मावाठी फँकाांनी देखीर ऩुढे माले, अवे आलाशन मालेऱी उऩजस्थत 
फँक अर्धकाऱमाांना केरे. 
कामिक्रभारा र्चत्राताई लाघ माांनीदेखीर वांफोर्धत करून भहशराांनी फचत गटाांच्मा भाध्मभातून 
आर्थिक स्लातांत्र्म मभऱलाले अवे स्ऩष्ट्ट केरे. भशाऩौय अांिरीताई घोटेकय माांनी देखीर मा लेऱी 
भहशराांना वांफोर्धत केरे. चांद्रऩूय भशानगयातीर फचत गट भोशीभ आणखी वक्रीम कयण्माचे स्ऩष्ट्ट 
केरे. मा कामिक्रभारा भोठ्मा वांख्मेने भशानगयऩामरकेच्मा नगयवेवलका ल ऩरयवयातीर भहशरा फचत 
गटाच्मा वदस्मा उऩजस्थत शोत्मा. 

 


