
*वलधानवबेतीर वथ्ानाऩेषा जनतेचम्ा हृदमातीर वथ्ान आभचम्ावाठी भशतल्ाचे – आ. वुधीय भुनगंटीलाय* 

*वलचोडा (फु.) मा गालात गेटेड फधंा-माचे रोकाऩपण वंऩनन्* 

वलचोडा (फु.) मा गालात एका कामपक्रभावाठी भी आरो अवता नागरयकांनी फंधाया फांधणम्ाफाफत भागणी केरी शोती. भी 
नागरयकांना ळफद् ददरा शोता. आज शा ळफद् ऩूणप शोलून मा फंधा-माचे रोकाऩपण कयताना भरा जो आनंद शोत आशे तो अलणपनीम 
आशे. आजलय नागरयकांना वलकावाफाफत भी जी जी आळल्ावने ददरी ती प्राधानम्ाने ऩूणप केरी आशे. चांदा ते फांदा मा 
मोजनेअतंगपत भजंयू वदय फंधा-माचम्ा भाधम्भातनु नारम्ाभधमे् ऩाणी वाठरम्ाने दोनश्ी फाजचूम्ा काठालय 500 भीटय ऩमतं 
अवरेरम्ा ळतेक-मांचम्ा ळतेाभधीर वलशीयी ल फोअयींगभधमे् ननळच्ीतऩणे जरवत्य लाढणाय अवून ळतेक-मांना सवचंनाची वोम 
उऩरफध् शोणाय आशे. अथपभंत्री ऩदाचम्ा कामपकाऱात सवचंनाचम्ा अनेक मोजना मा जजरश्मात भी ऩणूपतल्ाव आणरम्ा. 
वलधानवबेतीर वथ्ानाऩेषा जनतेचम्ा हृदमातीर वथ्ान आभचम्ावाठी भशतल्ाचे अवरम्ाचे प्रनतऩादन भाजी अथपभतं्री आ. वुधीय 
भुनगंटीलाय मांनी केरे. 
चंद्रऩूय तारुक्मातीर वलचोडा (फु.) मा गालात चांदा ते फांदा मा मोजनेअतंगपत भंजयू 1 कोटी 12 रष रू. ककंभतीचम्ा गेटेड फंधा-
माचम्ा रोकाऩपण वोशऱमात आ. वुधीय भुनगंटीलाय फोरत शोते. मालेऱी जजरश्ा ऩरयऴदेचम्ा अधम्षा वौ. वंधम्ा गुयनुरे, बाजऩाचे 
जजरश्ाधम्ष देलयाल बोंगऱे, जजरश्ा ऩरयऴदेचम्ा वबाऩती वौ. ननत ूचौधयी, जज.ऩ. वदवम् ब्रिजबूऴण ऩाझाये, ऩंचामत वसभतीचम्ा 
वबाऩती वौ. केभा यामऩूये, जजरश्ा ऩरयऴद वदवम् यणजीत वोमाभ, बाजऩा तारुकाधम्ष नाभदेल डाशूरे, डॉ. भंगेळ गुरलाड,े प्रकाळ 
धायणे, वयऩंच वौ. ककयण डोंगये, अननर डोंगये, प्रकाळ फोफड ेआदींची प्राभुखम्ाने उऩजथथती शोती. 
मालेऱी फोरताना आ. भुनगंटीलाय ऩुढे भश्णारे, अथपभंत्री अवताना चंद्रऩूय आणण गडचचयोरी मा दोन जजरश्मातीर सवचंनाचम्ा 
दृऴट्ीने भशतल्ऩूणप अवरेरा चचचडोश प्रकरऩ् आभश्ी ऩूणप केरा, ऩऱवगांल-आभडी उऩवा सवचंन मोजना ऩूणपतल्ाव आणरी, सळलणी 
(चोय) उऩवा सवचंन मोजनेवाठी ननधी उऩरफध् करून ददरा, चचचाऱा ल ददघोयी मा ऩरयवयातीर गालांवाठी फंद ऩाईऩराईनचम्ा 
भाधम्भातुन सवचंन वुवलधा उऩरफध् कयणम्ाचा मळवल्ी प्रमोग आभश्ी केरा. भागेर तम्ारा ळतेतऱे, वलशीयी आभश्ी उऩरफध् 
करून ददरम्ा. टाटा ट्रवट्चम्ा भाधम्भातनु 90 गाले दतत्क घेतरी. भशाननभीती कंऩनीचम्ा वीएवआय ननधीचम्ा भाधम्भातुन 
भोठमा प्रभाणालय मा बागात वलकावकाभे ऩूणपतल्ाव आणरी. लनभंत्री ऩदाचम्ा कामपकाऱात ळम्ाभाप्रवाद भुखजी जनलन वलकाव 
मोजनेचम्ा भाधम्भातुन फपय झोन षेत्रातीर प्रतमे्क गालात वलकावावाठी 25 रष रूऩमांचा ननधी उऩरफध् करून ददरा. कोयोना 
भशाभायीचम्ा काऱात वलपच षेत्र भागे ऩडरी अवताना कृवऴ षेत्राची भात्र रषणीम प्रगती झारी. माच बागातीर छोटा नागऩूय 
गालातीर वभ्ळानबूभीचम्ा जागेवाठी वयऩंचांनी भागणी केरी अवता आभश्ी तम्ावाठीशी भदत केरी. वलचोडा (फु) मा गालाळी 
भाझे नाते गेरे 25 लऴापऩावून आशे. ककती कोटी ककंभतीचम्ा वलकावकाभाचे रोकाऩपण शा भाझ्मादृऴट्ीने भशतल्ाचा बाग नवून मा 
गालातीर नागरयकांचम्ा पे्रभाऩोटी भी मा दठकाणी आरो आशे. गालात कोणतेशी वंकट अवेर तम्ा काऱात भदतीचा शात देणाया 
कामपकताप शा बाजऩाचाच अवेर अवेशी ते मालेऱी फोरताना भश्णारे. कोयोना काऱात आळा लकप य बचगनींनी आऩरा जील धोक्मात 
घारुन जनतचेी वेला केरी. ख-मा अथापने मा बचगनी कोवलड मोधद्मा आशेत. तम्ांचा वतक्ाय कयताना भरा भनाऩावून आनंद शोत 
अवरम्ाचे आ. भुनगंटीलाय मा लेऱी फोरताना भश्णारे. 
कामपक्रभाचे प्रावत्ावलक अननर डोंगये मांनी केरे. मालेऱी फोरताना तम्ांनी आ. भुनगंटीलाय मांचे आबाय लम्क्त केरे. आ. 
भुनगंटीलाय मांचम्ाकड ेवलकावावंफंधी आजलय जी भागणी आभश्ी केरी ती तम्ांनी प्राधानम्ाने ऩूणप केरी. नागरयकांचम्ा 
जजलश्ाऱमाचम्ा प्रळन्ांफाफत वदैल जागरूक ल वजग अवरेरा शा रोकप्रनतननधी आभचा नेता आशे माचा आभश्ारा असबभान आशे. 
अनेक लऴापऩावून मा गालात नारम्ालय फंधाया फांधणम्ाची भागणी प्ररंब्रफत शोती. आभश्ी शी भागणी वुधीयबाऊंवभोय ठेलरी आणण 
ती प्राधानम्ाने ऩूणप झारी मावाठी आभश्ी तम्ांचे आबाय ळफद्ात लम्क्त करू ळकत नाशी, अवेशी अननर डोंगये मालेऱी फोरताना 
भश्णारे. मालेऱी जजरश्ा ऩरयऴदेचम्ा अधम्षा वौ. वंधम्ा गुयनुरे, बाजऩाचे जजरश्ाधम्ष देलयाल बोंगऱे, नाभदेल डाशूरे, वौ. ननतू 
चौधयी आदींची बाऴणे झारीत. 
कोवलड काऱात वक्रीमरयतम्ा कामपयत अवरेरम्ा आळा लकप य बचगनींचा मालेऱी आ. भुनगंटीलाय मांचम्ा शवत्े वतक्ाय कयणम्ात 
आरा. कामपक्रभारा वोळर डडवट्नव्ींग ऩाऱून गाभवथ्ांची उऩजथथती शोती. 
 


