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आठ ददलवात चॊद्रऩूय जिल्हशा याज्मातीर ऩदशरा गॎव मुक्त जिल्हशा 

जिल्हशाधधकायी कामाारमात स्लातॊत्र्मददन वोशऱा 

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

चॊद्रऩूय, दद. 15 ऑगस्ट: प्रधानभॊत्री नयेंद्र भोदी माॊनी ळेतकऱमाॊचे उत्ऩन्न दपु्ऩट कयण्माचे स्लप्न 
फघघतरे अवनू त्मा अनुऴॊगाने चॊद्रऩूय जिल्ह्मात वलवलध सवॊचन प्रकल्हऩ ऩूणात्लाव आरे आशे. 
िरवाषयता असबमानाच्मा भाध्मभातनू जिल्ह्मातीर 870 ग्राभऩॊचामतीच्मा वशकामाातून जिल्हशा 
ऩाणीदाय कयण्मावाठी िरवत्माग्रश चऱलऱ उबी कयण्मात मेणाय अवनू माकरयता वलाांनी वशकामा 
कयाले, अवे आलाशन याज्माचे वलत्त, घनमोिन वलळेऴ वशाय्म, लनेभॊत्री तथा चॊद्रऩूय जिल्ह्माचे 
ऩारकभॊत्री ना. वधुीय भनुगॊटीलाय माॊनी केरे. बायतीम स्लातॊत्र्माचा 72 व्मा लधााऩन ददन वोशळ्माचे 
ळानदाय आमोिन जिल्ह्माधधकायी कामाारमात कयण्मात आरे शोते.मालेऱी ते फोरत शोते. मा 
वोशळ्मारा खावदाय वयेुळ उपा  फाऱूबाऊ धानोयकय, चॊद्रऩूय वलधानवबाचे आभदाय नानाबाऊ 
श्माभकुऱे, जिल्हशा ऩरयऴदेचे अध्मष देलयाल बोंगऱे, भशाऩौय अॊिरीताई घोटेकय, जिल्हशाधधकायी डॉ. 
कुणार खेभनाय, जिल्हशा ऩोरीव अधीषक डॉ. भशेश्लय येड्डी, भुख्म कामाकायी अधधकायी याशुर 
कर्ड ारे, अघतरयक्त जिल्हशाधधकायी वधचन करॊत्रे, घनलावी उऩजिल्हशाधधकायी घनश्माभ बगुालकयल 

जिल्ह्मातीर वलवलध षते्रातीर भान्मलय, स्लातॊत्र्म वॊग्राभ वघैनक प्राभखु्माने उऩजस्थत शोते. 

मालेऱी ऩारकभॊत्री वधुीय भनुगॊटीलाय माॊनी उऩजस्थताॊना वॊफोधधत केरे. ते म्शणारे की, ळादशदाॊनी 
प्राणाची आशुती देऊन स्लातॊत्र्माचा भॊगर करळ आऩल्हमा शाती ददरा आशे. प्रधानभॊत्री नयेंद्र भोदी 
माॊनी म्शटल्हमाप्रभाणे मा ददलळी आऩल्हमारा काम अधधकाय सभऱारे माचा वलचाय न कयता बायत 
घनभााण करयता कताव्माचा वलचाय कयणे आलश्मक आशे. काश्भीय ते कन्माकुभायीऩमांत ऩवयरेल्हमा 
मा देळात स्लत्चा ऩरयचम बायत देळाच्मा नालाने द्मामचा भशत्लऩूणा घनणाम प्रधानभॊत्र्माॊनी घेतरा 
आशे. जिल्ह्माचा वलचाय केल्हमाव मेथीर िनतेने जिल्हशा ऩुढे िाला माकरयता बयऩूय प्रमत्न केरे 
आशेत. भशायाष्ट्र वयकायने अनेक मोिना याफलरेल्हमा अवनू फीऩीएर भध्मे नाल नवेर तयीशी 2 

रुऩमे 3 रुऩमे ककरो अन्नधान्माचे लाटऩ कयण्मावाठी घनणाम घेतरेरा आशे. तवेच वॊऩूणा याज्म 
चूरभकु्त ल धूयभकु्त करून गॎवमुक्त कयण्माकरयता असबमान याफलरेरे आशे. िनवाभान्माॊना गॎव 
कनेक्ळन देण्मात याज्मात आऩरा जिल्हशा प्रथभ क्रभाॊकालय अवनू मालेऱी घोवऴत करू इजच्ितो की 
मेत्मा आठ ददलवात चॊद्रऩूय जिल्हशा गॎव मुक्त झारेरा याज्मातीर ऩदशरा जिल्हशा अवेर. 



जिल्ह्माभध्मे ळेतकऱमाॊच्मा वलकावाकरयता वलवलध सवॊचन मोिना ऩूणात्लाव आल्हमा अवनू माभध्मे 
चीचडोश प्रकल्हऩाभऱेु चॊद्रऩूय तवेच गडधचयोरी जिल्ह्मारा पामदा शोणाय आशे. वोफतच कोटगर, 

ऩऱवगाल-आभडी, धच ॊचाऱा प्रकल्हऩशी ऩूणात्लाव आरे आशे. भोठ्मा प्रभाणालय फॊधाऱमाचे काभ मा 
जिल्ह्मात वरुू झारे आशेत. प्रत्मेकाच्मा ळेताऩमांत ऩाणी ऩोशचून आऩरा जिल्हशा मेत्मा ऩाच लऴाात 
ऩाणीदाय व्शाला माकरयता वॊकल्हऩ केरा अवनू 4 ऑगस्ट योिी िरऩुरुऴ यािेंद्र सवॊश ल वपु्रसवद्ध 
असबनेता आसभय खान माॊच्मा उऩजस्थतीत िरवाषयता असबमानारा गती देण्मावाठी वॊकल्हऩ केरा 
अवनू जिल्ह्मातीर 870 ग्राभऩॊचामतीच्मा वशबागाने िरवत्माग्रश चऱलऱ वरुू कयण्मात मेणाय 
आशे. माकरयता वलाांनी वशकामा कयाले, अवे आलाशन त्माॊनी मालेऱी केरे. 

याज्मातीर घनयाधाय, वलधला, घटस्पोदटता, ऩरयत्मक्ता भदशराॊचे अनुदान 600 रुऩमेशुन 1000 रुऩमे ल 
दोन भरेु अवल्हमाव 1200 रुऩमे ऩमांत लाढलरे आशे. अण्णाबाऊ वाठे माॊचे शे ळॊबयाले िमॊती लऴा 
अवनू त्माॊच्मा नालाने बायतीम डाक वलबागाळी प्रमत्नऩूलाक वॊऩका  करून डाक घतकीट वरुू केरे 
आशे. त्माॊचॊ प्रसवद्ध अवणाये लाक्म शे आझादी झठुी शै देळ कक िनता बकुी शै उच्चायरे शोते. 
त्माॊच्मा िमॊतीचे ळॊबयाले लऴा वािया कयताना आऩल्हमा जिल्ह्मात कोणीशी उऩाळी याशू नमे. 
माकरयता वलाांनी वॊकल्हऩ कयाला, अवे आलाशन त्माॊनी मालेऱी केरे. 

वोफतच भशात्भा गाॊधीॊचे शे 150 ले िमॊती लऴा आशे. 1923 भध्मे भशात्भा गाॊधी मा जिल्ह्मात दोन 
ददलव भकु्काभी शोते. त्मालेऱी त्माॊनी नागवलदबा चयखा वसभती वोफतच देळात स्लदेळी चऱलऱ 
याफवलण्माकरयता अनेक उऩक्रभ वरुू केरे. भशायाष्ट्र वयकायने वोरय चयख्माकरयता 8 कोटी 90 राख 
रुऩमाॊची तयतूद केरी आशे. मूऩीएववी एभऩीएववी ऩयीषेत जिल्ह्मातीर वलद्माथी ऩाव शोऊन 
आमएएव, आमऩीएव, आमआयएव, आमएपएव व्शालेत माकरयता सभळन वेला शा उऩक्रभ वरुू केरा 
आशे. तवेच जिल्ह्मातीर मुलकाॊनी 2024 भधीर ऑसरॊवऩक भध्मे ऩदक सभऱाले माकरयता सभळन 

ळक्ती असबमान वरुू केरे आशे. सभळन ळौमाच्मा भाध्मभातून जिल्ह्मातीर आददलावी वलद्मार्थमाांनी 
िगातीर वलोच्च एव्शयेस्ट सळखय वय केरे आशे. जिल्ह्मात सभळन भॊथनची वरुुलात कयण्मात 
मेणाय अवनू मा भाध्मभातून आमआमटी वॊस्थाॊळी वाभॊिस्म कयाय कयण्मात मेणाय आशे. मा 
भाध्मभातून जिल्ह्मातीर वलद्मार्थमाांना आमआमटीवाठी प्रसळक्षषत कयण्मात मेणाय आशे. मा 
उऩक्रभाच्मा भाध्मभातून जिल्ह्मातीर मुलक इन्कभ टॎक्व बयतीर. सभळन वषभ भदशरा मा 
उऩक्रभाच्मा भाध्मभातून जिल्ह्मातीर फचत गटाॊवाठी वलवलध मोिना याफवलण्मात मेत आशे. भािी 
प्रधानभॊत्री स्लगीम रारफशादयू ळास्त्री माॊनी िम िलान िम ककवान अवा नाया ददरा, तय स्लगीम 
अटर बफशायी लािऩेमी माॊनी िम िलान िम ककवान िम वलसान अवा नाया ददरा. तय आिचे 
प्रधानभॊत्री नयेंद्र भोदी माॊनी िम िलान िम ककवान िम वलसान िम अनुवॊधान अवा नाया ददरा 
आशे. मारा अनुवरून देळात वलवलध अनुवॊधान कें दे्र स्थाऩन कयण्मात मेणाय अवनू भशायाष्ट्रात 



दोन अनुवॊधान कें द्र मलतभाऱ ल चॊद्रऩूय मेथे स्थाऩन कयण्मात मेणाय आशे. माकरयता टाटा रस्टळी 
वाभॊिस्म कयाय कयण्मात आरा अवून 189 कोटी रुऩमे मा अनुवॊधान कें द्रावाठी टाटा रस्टने ददरे 
आशेत, अळी भादशती त्माॊनी मालेऱी ददरी. 

चॊद्रऩूय जिल्हशा प्रत्मेक िाती-धभााचा वन्भान कयणाया जिल्हशा आशे. जिल्ह्मात वघैनकी ळाऱा वरुू 
झारी अवनू बवलष्ट्मातीर आभीचीप ल रष्ट्कयाच्मा लरयष्ट्ठ ऩदालय अवरेरा अधधकायी चॊद्रऩूय 
जिल्ह्मातीर वघैनकी ळाऱेत सळकरेरा अवेर, तेव्शा आऩल्हमावाठी असबभानाची फाफ अवेर. 
िागघतक वोमीववुलधाॊनी ऩरयऩूणा अळी लनअकादभी घनभााण कयण्मात आरी आशे. फीआयटीवीच्मा 
भाध्मभातून वलवलध प्रकल्हऩ याफलरे िात आशे. लैद्मकीम भशावलद्मारम ल कॎ न्वय शॉजस्ऩटर तमाय 
कयण्मात मेणाय मेत आशे. फाॊफू शॉडीक्राफ्ट आटा मुघनटच्मा भाध्मभातून अगयफत्ती प्रकल्हऩ वरुू 
केरेरा आशे. जिल्ह्माच्मा वलकावावाठी अनेक प्रकल्हऩ वरुू कयण्मात मेणाय अवनू वलाांचे वशकामा 
अऩेक्षषत आशे. कायण जिल्ह्माचा गौयल लाढवलण्मावाठी वलाांनी प्रमत्न कयाला तेव्शाच देळात 
जिल्ह्माचा गौयल लाढेर, अवे प्रघतऩादन त्माॊनी मालेऱी केरे. 

मा वोशळ्मात उत्कृष्ट्ट काभधगयी फिालणाऱमा अनेक कभाचायी ल अधधकाऱमाॊचा वन्भान कयण्मात 
आरा. त्माभध्मे जिल्हशा घनमोिन वलबागात उल्हरेखनीम कामा केल्हमाफद्दर भिुीफ ळेख, अळोक 
याऊत, सानू रलटे, अिम याठोड तवेच ळॊबय टक्केऩेषा िास्त भशवरू गोऱा केल्हमाफद्दर अनुऩ 
शॊडा, बायली जिलने, आसळऴ याठोड, यभेळ गजु्िनलाय, ऩौर्णाभा उईके, गिानन बयुवे, बगलान यणददले, 

अयवलॊद डाशुरे, वमूाकाॊत ढाकणे, प्रपुल्हर धचड,े वलबागीम लन अधधकायी वाभाजिक लनीकयण 
वलबागाभापा त वीभा भाभीडलाय ित्रऩती सळलािी भशायाि लनश्री ऩुयस्काय प्राप्त ग्राभऩॊचामत 

उथऱऩेठ, आठलीभध्मे याज्म गणुलत्ता मादीभध्मे नलले स्थान वॊऩादन केल्हमाफाफत लेदाॊत मेयेकय, 

आयोग्म वलबागात उल्हरेखनीम कामा केल्हमाफद्दर डॉ. वमूाकाॊत फाफय, डॉ. जिनी ऩटेर, डॉ. उल्हशाव 
वयोदे, वॊलगा वलकाव अधधकायी श्री. फागडी, डॉ. वॊदीऩ गेडाभ, डॉ. वधुीय भेश्राभ, िामा ऩाटीर, कें द्र 
ळावनाचे गशृ वलबागाकडून उत्तभ िीलन यषा ऩदक प्राप्त डॉ. चयणिीतसवॊग वरिुा, ऩोरीव 

वलबागाभापा त ळेखय देळभखु, रृदमनायामण मादल, प्रकाळ कोकाटे, स्लजप्नर धुऱे, दीऩक गोतभाये, 

ककवन ळेऱके, वलठ्ठर भतु्मभलाय, धभेंद्र िोळी, ए. एभ. वय्मद, भशेळ कोंडालाय, भशेंद्र आॊबोये, प्रळाॊत 
केदाय, वलकाव भुॊड,े नीरेळ लाघभाये, वॊदीऩ काऩड,े वॊदीऩ सभश्रा, ददरीऩ रोखॊड,े आकाळकुभाय वाखये, 

तीथायाि घनॊफेकय, वधुीय फॊडालाय, कुणार याभटेके माॊना वलळेऴ वेला ऩदक तय बीभा लाकड,े यभेळ 
ऩढार, एव. खैयकय माॊना भशावॊचारक माॊचे वलळऴे वन्भान धचन्श ऩारकभॊत्री वधुीय भनुगॊटीलाय 
माॊच्मा शस्त ेप्रदान कयण्मात आरे. उत्कृष्ट्ट कामाारमीन काभाकरयता वललेक कोशऱे तवेच आऩत्ती 
घनलायणाकरयता ळोध ल फचाल ऩथकाचाशी मालेऱी वन्भान कयण्मात आरा. माभध्मे वनुीर 
नागतोड,े ळयद फनकय, गिानन ऩाॊड,े अिम मादल, याशुर ऩाटीर, वलवऩन घनॊफाऱकय, भमूय चशाये, 



भोयेश्लय बयडकय, घनऱकॊ ठ चौधयी, याष्ट्रऩार नाईक, ऩुॊडसरक ताकवाॊड,े टी.डी. भेश्राभ, इन्द्रऩार फैव, 

के. एभ. लरेकय, व्शी. एन. ढुभणे माॊचा वभालेळ आशे. 

चाॊदा- कृऴी भोफाईर अॎऩचे उद्घाटन 

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

ध्लिायोशणाच्मा भखु्म कामाक्रभानॊतय कृऴी ॲऩचे उद्घाटन कयण्मात आरे. जिल्हशा अधीषक कृऴी 
अधधकायी कामाारम ल आत्भा कामाारम माॊच्मालतीने चाॊदा कृऴी भोफाईर ॲऩ वरुू कयण्मात आरे. 
मा ॲऩच्मा भापा त जिल्ह्मातीर वलवलध कृऴी मोिना तवेच राबार्थमाांची भादशती, कृऴी वलऴमक 

वल्हरा, ळेतकऱमाॊनी वाकायरेरे प्रमोग, त्माॊच्मा मळकथा माफाफतची भादशती मा ॲऩ भापा त ददरी 
िाणाय आशे. 

मालेऱी ऩारकभॊत्री माॊनी कृऴी वलबागातीर वला अधधकाऱमाॊना वॊफोधधत कयताना ळावकीम नव्शे 
भानलीम दृजष्ट्टकोनातून काभ कयाले, अवे आलाशन केरे. कृऴी ॲऩ शा दीघाकाऱ चाराला ल मालय 
टाकण्मात मेणाऱमा ऩोस्टच्मा भाध्मभातून ळेतकऱमाॊची अधधकाधधक वेला व्शाली, अळी अऩेषाशी 
त्माॊनी व्मक्त केरी. मा कामाक्रभारा जिल्हशा अधीषक कृऴी अधधकायी डॉ.उदम ऩाटीर, कृऴी 
उऩवॊचारक यलीॊद्र भनोशये माॊची उऩजस्थती शोते. 

मालेऱी ऩारकभॊत्र्माॊनी स्लातॊत्र्म वघैनकाॊची बेट घेतरी तवेच लषृायोऩण करून रुग्णलादशकेचा 
रोकाऩाणवोशऱा ऩाय ऩाडण्मात आरा. मालेऱी जिल्हशा ऩरयऴद वबाऩती ल वदस्म, ऩॊचामत वसभती 
वबाऩती ल वदस्म, भशानगयऩासरका वदस्म वलवलध वलबागाचे अधधकायी कभाचायी तवेच नागरयक 
भोठ्मा वॊख्मेने उऩजस्थत शोते. 

 


