
*चंद्रऩूयचे ऩोरीव दर वलोत्कृष्ट म्शणनू ओऱखरे जाले: ना. वधुीय भनुगटंीलाय* 

*460 वदननका ल सवथेंटटक ट्रॎक तवेच फॎडसभटंन कोटट ननभाटण कयण्माची घोऴणा* 

*364 ऩोरीव वदननकेचा उद्घाटन वोशऱा* 

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

= 

चंद्रऩूय, टद. 15 वप्टेंफय: स्लत्च्मा घयची टदलाऱी वाजयी न कयणाऱ्मा ऩोसरवांच्मा भाध्मभातून 
वभाजातीर दजुटन ळक्ती नष्ट केरी जाते. अळा ऩोसरवांना उत्तभ ववुलधा सभऱाला माकरयता 
ववुज्ज आधुननक ऩोरीव स्टेळनची ननसभटती कयण्मात आरी आशे. याशण्माची उत्तभ ववुलधा व्शाली. 
माकरयता वदननकांचे काभ फांधकाभ कयण्मात आरे आशे. चंद्रऩूय जजल्ह्माचे ऩोरीव दर वलोत्कृष्ट 
ऩोरीव दर म्शणनू ओऱखरे जाले. माकरयता ऩुन्शा 460 वदननका आणण सवथेंटटक ट्रॎक, फॎडसभटंन 
कोटट ननभाटण कयण्मात मेईर, अळी घोऴणा वलत्त, ननमोजन, लनेभतं्री तथा चंद्रऩूय जजल्ह्माचे 
ऩारकभतं्री ना. वधुीय भनुगटंीलाय मांनी केरी. चंद्रऩूय मेथीर ऩोरीव भखु्मारमात ननभाटण कयण्मात 

आरेल्हमा 364 वदननकांचे उद्घाटन वभायंबात ते फोरत शोते. 
जजल्ह्मात कामदा-ववु्मलस्था टटकून याशाली. माकरयता ऩरयश्रभऩलूटक काभ कयणाऱ्मा ऩोसरवांना 
उत्तभ ववुलधा देता माव्मा. मा कल्हऩनेतूनच जजल्ह्मातीर बद्रालती, फल्हरायऩूय, सबवी, दगुाटऩुय ल इतय 
टिकाणची ऩोरीव स्टेळन उबे केरे. जेव्शा ऩोरीव भशावचंारकांनी नलीन गाडमांची भागणी केरी. 
तेव्शा त्मानंा उत्तभ गाडमा सभऱाव्मा. माकरयता अथटभतं्री म्शणनू आर्थटक तयतूद करून उत्तभ गाडमा 
उऩरब्ध करून टदल्हमा. जजल्ह्माचा ऩारकभतं्री म्शणनू वलवलध गोष्टीवािी ऩोसरवांना ननधी उऩरब्ध 
करून टदरा. त्माभध्मे जीऩीएव, नाकेफंदी, स्भाटट ऩोसरव स्टेळनचे नलीन ततं्रसान, ट्रॎफपक वाईन 
फोडट, ड्रोन कॎ भेया, वीवीटीव्शी कॎ भेये, वीवीटीव्शी व्शॎन, डामर शंड्रडे, ऩोरीव जजभ अळा अनेक 

गोष्टींवािी ननधी उऩरब्ध करून टदरा. जगात भदंी अवल्हमाभऱेु कभटचाऱ्मांचे ऩगाय कभी शोत आशे. 
ऩयंतु मा वयकायने 23 टक्के ऩगाय लाढ कयत वातला लेतन आमोग रागू केरा आणण लेतनशे्रणी 
वदु्धा राग ूकयण्मात मेत आशे. मा वदननकांचा वभालेळ तेया इभायतींभध्मे शोत आशे. ऩयंतु 
ऩोसरवांच्मा कुटंुफाची गयज रषात घेता आणखी 460 वदननका उबायण्माकरयता भखु्मभतं्रमांकड े
भागणी करू ल ऩुढीर दोन लऴाटत वदननका कतटव्मदष ऩोसरवांना वऩुूदट करू तवेच ऩोरीव ग्राउंड 
भध्मे सवथेंटटक ट्रॎक, फॎडसभटंन कोटटवािी 21 कोटीचा ननधी उऩरब्ध करून देऊ, अळी घोऴणा त्मांनी 
मालेऱी केरी.  
ऩोसरवांना उत्तभ ळायीरयक कवयती कयता माव्मा. माकरयता आधुननक ववुज्म अळी व्मामाभ ळाऱा 
उबायण्मात आरी आशे. तवेच ऩोरीव कुटंुफाचे कामटक्रभ उत्तभरयत्मा ऩाय ऩडाली माकरयता ऩोरीव 

लेल्हपेअय वबागशृातचे नूतनीकयण कयण्मात आरे आशे. तवेच त्मा वबागशृाचा वलजेचा खचट शोऊ 
नमे माकरयता वोरय सवजस्टभ देण्माची घोऴणा केरी आशे. जजल्ह्मात कोणतेशी कुटंुफ ऩक्मा घया 
वलना याशू नमे. माकरयता प्रधानभतं्री आलाव मोजना ल इतय मोजनेतून घयकुरचा उऩरब्ध करून 



देण्माचा वकंल्हऩ केरेरा आशे. तवेच वेलाननलतृ्त झारेल्हमा कभटचाऱ्मांना अपोडफेर शाऊसवगं 
स्कीभच्मा भाध्मभातून घय उऩरब्ध करून देण्माचा ननणटम झारेरा आशे. त्माभऱेु वेलाननलतृ्त 
कभटचाऱ्मांना घय ळोधण्माच्मा अडचणीचा वाभना कयाला रागणाय नाशी. शी मोजना प्रत्मष 
वाकायण्मावािी जजल्हशार्धकायी मांनी ळंबय एकय जागा आयक्षषत केरी आशे, अळी भाटशती त्मांनी 
मालेऱी टदरी. 
तत्ऩुली मा वोशळ्माचे प्रास्तावलक जजल्ह्माचे ऩोसरव अधीषक भशेश्लय येडडी मांनी केरे. त्मांनी 
ऩोसरव प्रळावनाच्मा भाध्मभातून वरुू अवरेल्हमा वलवलध उऩक्रभांची भाटशती देत ऩोसरवांच्मा 
कुटंुफीमांना वदननका उऩरब्ध करून टदल्हमाफद्दर आबाय व्मक्त केरे. तवेच मालेऱी भशाऩौय 
अजंरीताई घोटेकय मांनी वदु्धा उऩजस्थतांना वफंोर्धत केरे. मा उद्घाटन वोशळ्मारा फल्हरायऩूयचे 

नगयाध्मष शरयऴ ळभाट, भशानगयऩासरका स्थामी वसभतीचे अध्मष याशुर ऩालड,े जजल्हशा ऩरयऴदच्मा 
वभाजकल्हमाण वलबागाचे वबाऩती ब्रिजबऴूण ऩाझाये, अप्ऩय ऩोरीव अधीषक प्रळांत खैये, 

उऩवलबागीम ऩोसरव अर्धकायी सळरलंत नांदेडकय प्राभखु्माने उऩजस्थत शोते. 
*ऩारकभतं्रमांनी कथन केरा ऩोरीव क्लाटटय वलऴमीचा अनुबल* 

ऩारक भतं्री वधुीय भनुगटंीलाय मांच्मा घयावभोयच ऩोरीव क्लाटटय अवल्हमाने त्मांचा वऩंकट  
ऩोसरवांळी मेत शोता ऩोसरवांच्मा भरुांवोफत सभत्रत्लाचे नात ेतमाय झाल्हमाने त्मांच्मा घयी जाण्माचा 
मोग नेशभी मेत अवामचा तेव्शाच्मा क्लाटटयची ऩरयजस्थती फघून ऩोसरव क्लाटटय कवे नवाले माचे 
उदाशयण वागंामचे झाल्हमाव त्मा क्लाटटयचा उल्हरेख कयता मेईर अवा अनुबल कथन कयत आता 
ऩोसरवांना नलीन ल उत्तभ ववुलधा अवरेल्हमा वदननकांभध्मे याशता मेणाय आशे मा वदननकांच्मा 
फांधकाभाचे बसूभऩूजन ल रोकाऩटण भाझ्माच शस्ते झारे एलढ्मा गतीने माची ननसभटती कयण्मात 
आरी त्माभऱेु ऩोरीव त्मांच्मा कुटंुफांना रलकय घय सभऱारे माफद्दर त्मांनी वभाधान व्मक्त केरे. 

 


