
भायडा गालाच्मा वलाांगीण वलकावावाठी कटिफद्ध ! 

 

लन, वाांस्कृततक कामय, भत्सस्म व्मलवाम भांत्री तथा ऩारकभांत्री वुधीय भुनगांिीलाय माांची ग्लाशी 

 

भायडा, टद. २० : भायडा गालाच्मा रोकाांनी आऩल्मालय नेशभीच पे्रभ केरे आशे. रोकाांच्मा वटदच्छेभुऱे आऩल्मारा आमुष्मात भागे 
लऱुन फघण्माचे काभ ऩडरे नाशी. भायडा गालाच्मा वलाांगीण वलकावावाठी भी वदैल आऩल्मा वोफत आशो,रलकयच गालातीर ऩाणांद 
यस्त्समावाठी तनधी उऩरब्ध करून देऊ अळी ग्लाशी याज्माचे लन, वाांस्कृततक कामय, भत्सस्म व्मलवाम भांत्री तथा चांद्रऩूयचे ऩारकभांत्री 
ना. श्री. वुधीय भुनगांिीलाय माांनी टदरी. 

 

भायडा ग्राभ ऩांचामतीच्मा ग्राभ ऩांचामत बलन, ऩाणी ऩुयलठा मोजनेच्मा रोकाऩयण ल नागयी वत्सकाय प्रवांगी ते फोरत शोते. 
कामयक्रभारा बाजऩाचे जजल्शाध्मष देलयाल बोंगऱे, ग भशाभांत्री नाभदेल डाशुरे, जजल्शा ऩरयऴदेचे भाजी जजल्शा ऩरयऴद वबाऩती 
ब्रीजबूऴण ऩाझाये, जजल्शा ऩरयऴदेचे उऩभुख्म कामयकायी अधधकायी कऩीर करोड,े वयऩांच गणऩत चौधयी, उऩवयऩांच फाऱुबाऊ काऱे, 

वुबाऴ वऩांऩऱळेंड,े लांदना वऩांऩऱळेंड,े आयलिच्मा वयऩांच वुरबा बोंगऱे, वांजम भाकोड ेउऩजस्थत शोते.  

 

मालेऱी फोरताना ना. भुनगांिीलाय म्शणारे की भायडा मा गालाळी आऩरे जनेु नात ेआशे. गालातीर रोकाांनीशी जातीऩातीच्मा 
याजकायणाऩावून वालध याशाले. याज्म वयकाय गालातीर ळलेिच्मा व्मक्तीऩमांत वलकाव ऩोशोचाला म्शणून प्रमत्सन कयीत आशे. 
ळतेकऱमाांच्मा खात्समात कें द्र वयकाय ऩीएभ ककवान मोजनेच्मा भाध्मभातून ६ शजाय रुऩमे िाकत शोती. आता याज्म वयकायशी त्समात 
आऩरा ६ शजायाचे मोगदान देणाय आशे. ऩरयणाभी आता ळतेकऱमाांच्मा खात्समात १२ शजाय रुऩमे िाकण्माचा तनणयम झाराम. 
ग्राभऩांचामतीने अळा मोजनाांचा राब प्रत्समेकाऩमांत ऩोशोचलाला, अवे आलाशन ना. भुनगांिीलाय माांनी केरे. 

 

याज्माचे अथयभांत्री अवताना आऩण तनयाधायाांना मभऱणाये अथयवशाय्म ६०० रुऩमाांलरून १ शजाय रुऩमे केरी. दोन अऩत्सम 
अवणाऱमाांना १ शजाय २०० रुऩमे भदत देण्माचा तनणयम केरा. आता ळावनाने त्समातशी लाढ केरी आशे. तनयाधायाांची भदत १ शजाय 
५०० रुऩमे झारी आशे. गालातीर तनयाधायाांनी मा मोजनेरा पामदा घ्माला. ग्राभऩांचामतीनेशी अळा तनयाधायाांची काऱजी घ्माली, अवे 
आलाशन ना. श्री. भुनगांिीलाय माांनी केरे.  

-- 

याष्रवांताांच्मा वलचायाांची आलश्मकता 

 

ग्राभ वलकाव वाधामचा अवेर तय याष्रवांत तुकडोजी भशायाज माांच्मा वलचायाांची आजच्मा मुगात आलश्मकता आशे, अवे प्रततऩादन 
मालेऱी ना. श्री. वुधीय भुनगांिीलाय माांनी केरे. याष्रवांताांच्मा वलचायामळलाम कोणतेशी गाल आदळय शोऊ ळकत नाशी, अवे ते म्शणारे. 


