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चंद्रऩूय टद १५ वप्िेंफय : रोकाचं्मा स्लप्नातीर घयांना आऩल्मा कष्िाने वाकायणाऱ्मा फाधंकाभ कभमचाऱ्मानंा देखीर 
स्लत्ची घये मभऱतीर. त्मावाठी उऩरब्ध वलम मोजनांभधून वफमवडी देण्माचे कें द्र ल याज्म ळावनाचे धोयण अवून 

फांधकाभ काभगायांनी मोजनाचंा राब घ्माला, अवे आलाशन याज्माचे वलत्त, ननमोजन ल लन भंत्री तथा चंद्रऩूय जजल््माचे 
ऩारक भतं्री वधुीय भुनगंिीलाय मांनी आज मेथे केरे. 
भुर मेथीर भा.वा. कन्नभलाय वबागशृाभध्मे आमोजजत काभगायांना वुयषा ककि लािऩ काममक्रभाभध्मे फोरतांना त्मांनी 
फांधकाभ काभगायांच्मा ऩाठीळी कें द्र ल याज्म ळावन अवून आगाभी काऱात मा वलाांना आऩल्मा शक्काची घये मभऱाली 
मावाठी प्रमत्न कयणाय अवल्माचे वांगगतरे. मालेऱी त्मांच्माशस्ते फाधंकाभ वाटशत्माचे लािऩ कयण्मात आरे. ज्मा 
काभगायांना आज फांधकाभ वाटशत्म मभऱारे नाशी, त्मांना नतंयच्मा काममक्रभात फाधंकाभ वाटशत्माचे लािऩ केरे जाईर. 
जजल््मातीर ळलेिच्मा फाधंकाभ काभगायारा शे वाटशत्म लािऩ शोईऩमांत लािऩाची भोशीभ वुरू अवेर, अवे आश्लावनशी 
त्मांनी मालेऱी टदरे. 
याज्म ळावनाच्मा काभगाय वलबागाभापम त जजल््मातीर वलम ऩात्र फाधंकाभ काभगायांना फाधंकाभ वाटशत्माची वुयषा 
ककि लािऩ कयण्मात मेत आशे. मा काममक्रभारा नगयाध्मष यत्नभारा बोमय, याजेंद्र गांधी, प्रबाकय बोमय, नंदबूाऊ 
यणटदले ,आदींची उऩजस्थती शोती. मा काममक्रभाचे प्रास्तावलक वुबाऴ कावनगोट्िूलाय मांनी केरे. 
मालेऱी उऩजस्थत काभगायांना वंफोगधत कयताना जे काभगाय श्रभ कयतात त्मांना शक्काचे घय मभऱाले मावाठी देखीर 
प्रधानभंत्री अनतळम वकायात्भक अवून वलाांना स्लत्चे घय देण्माचा ळावनाचा प्रमत्न आशे. फाधंकाभ काभगायांना 
वलळेऴ अनुदान त्मावाठी कें द्र ळावन देण्माचा वलचाय कयत आशे .अडीच रष रुऩमे प्रधानभंत्री आलाव मोजनेतून वध्मा 
मभऱत अवून फांधकाभ काभगायांना आणखी अडीच रष रूऩमे ळावनाकडून देण्माचा प्रस्ताल आशे. त्माभुऱे ऩाच राख 

रुऩमांऩमांतचे घय आता प्रत्मषात उतरू ळकत,े मा फाफीचा राब काभगायांनी घ्माला,अवे आलाशन त्मांनी केरे. 
मा मोजनेवाठी उऩजस्थत फशुतांळ भटशराकंड ेआव्शान कयताना त्मांनी वांगगतरे की, भटशरा फचत गिाच्मा 
अमबमानांभध्मे देखीर त्मांनी वशबागी व्शाले. जजल््माभध्मे वलम तारुक्मात रलकयच आऩण स्लगीम वऴुभा स्लयाज 
भटशरा उद्मोग बलनाची उबायणी कयणाय अवून मा भाध्मभातून भटशरा आगथमक वफरीकयणाचा भागम प्रळस्त 
कयण्मात मेणाय आशे. 
चंद्रऩूय जजल्शा धूय भकु्त जजल्शा कयण्माचे आऩरे स्लप्न अवून उऩजस्थत भटशरांनी गॎव कनेक्ळन वाठी अजम कयालेत, 

अवे आलाशन देखीर त्मांनी केरे.मा जजल््मातीर कोणत्माशी वभाज घिकातीर भटशरानंा भोपत गॎव जोडणी टदरी 
जाईर अवे त्मांनी वांगगतरे. तवेच तुभच्माकड ेकोणतीशी काडम अवेर तयी तुम्शारा दोन ल तीन रुऩमे दयाने 
अन्नधान्माचे लािऩ कयण्माचे ननदेळ देण्मात आरे अवून त्माचादेखीर राब घ्माला, अवे आलाशन त्मांनी मालेऱी केरे. 
मालेऱी त्मांनी मा जजल््मात केरेल्मा वलकाव काभाचंा आढाला वादय केरा. गेल्मा ऩाच लऴामत अनेक प्रश्न 
वोडलण्माचा आऩण प्रमत्न केरा. अवून ऩुढीर काऱाभध्मे वलामगधक एक मोजनांची मोग्म अंभरफजालणी झारेरा 
जजल्शा म्शणून चंद्रऩूय जजल््माचे नाल रौककक अवेर अवेशी त्मांनी वांगगतरे. कोणत्माशी जातीऩातीचा वलचाय न कयता 
वलाांना वभान न्माम देण्माचा आऩरा प्रमत्न माऩुढेशी वुरू अवेर अवेशी त्मांनी ळेलिी वांगगतरे. 

 


