*गणेळोसत्लाऩूली अलघा भहायाष्ट्र कयणाय चुरभक्
ु त - सध
ु ीय भन
ु गॊटीलाय*
===============================================
भफ
ुॊ ई दद. 4: याज्मात 45 राख कुटुॊफाकडे गॅस जोडणी नाही त्माॊना गणेळोत्सलाऩूली गॅस जोडणी दे ऊन
अलघा भहायाष्ट्र चुरभक्
ु त कयणाय असल्माची भादहती अथथ भॊत्री सध
ु ीय भन
ु गॊटीलाय माॊनी ददरी.
आज सह्माद्री अततथीगह
ृ ात झारेल्मा फैठकीत ते फोरत होते. मालेऱी अन्न नागयी ऩुयलठा भॊत्री
गगयीळ फाऩट, वलबागाचे प्रधान सगचल भहे ळ ऩाठक, चॊद्रऩूय चे जजल्हागधकायी कुणार खेभणाय
माॊच्मासह सलथ सबधफगधत उऩजतथत होते.

भख्
ु मसगचलाॊनी मा सॊदबाथत सलथ सबधफगधताॊची फैठक घ्माली अळा सच
ू ना दे ऊन श्री भुनगॊटीलाय

बधहणारे की , चुरीच्मा धयु ाऩासन
ू भदहराॊच्मा डोळमाॊना होणाया त्रास थाबधफवलण्मासाठी प्रधानभॊत्री

उज्लरा मोजना दे ळबय याफवलरी जात आहे . मा मोजने अॊतगथत भहायाष्ट्रात ज्मा राबार्थमाांना गॅस
जोडणी दे णे ळक्म आहे त्माॊची मादी तमाय कयण्मात माली. उलथरयत जे राबाथी उज्लरा मोजनेत
राब घेऊ ळकत नाहीत त्माॊना गॅस जोडणी दे ण्मासाठी याज्म ळासन तनधी उऩरब्ध करून दे ईन.
अन्न नागयी ऩुयलठा वलबागाने माचा सवलततय अभ्मास करून रागणाऱ्मा तनधीचा प्रतताल वलत्त
वलबागाकडे सादय कयाला, त्मास भॊजयु ी ददरी जाईर.
*फल्रायऩूय वलधान सबा ऺेत्राचा आढाला*
अथथ भॊत्रमाॊनी माच फैठकीत फल्रायऩूय वलधानसबा ऺेत्रातीर गॅस जोडणीचा ही आढाला घेतरा. मा
ऺेत्रात गॅस नसरेल्मा शळधाऩत्रत्रकाॊची सॊख्मा 11083 इतकी आहे . जजल्हागधकायी चॊद्रऩूय माॊनी मा
शळधाऩत्रत्रका धायकाॊना गॅस जोडणी दे ऊन ऩूणथ वलधानसबा ऺेत्र गॅसमुक्त कयण्मासाठी त्माॊचे

ये ळनकाडथ, फॉक खाते आणण फॉक खात्माची आधाय काडथळी जोडणी अळी तीन काभे प्राधान्माने हाती
घ्मालीत, गॅस जोडणीमुक्त तारक्
ु माचे काभ लेगाने ऩूणथ कयण्मासाठी फपयते लाहन तमाय कयाले जे
ददरेल्मा तायखेस तनजचचत लेऱी तनजचचत दठकाणी जाऊन पॉभथ सॊकशरत कयीर. मा लाहनात
प्रशळक्षऺत कभथचायी तनमक्
ु त कयण्मात मालेत जेणेकरून गॅस जोडणीसाठी सादय केरेरा अजथ

अचक
ू ऩणे बयरा की नाही हे ऩादहरे जाईर, वलधानसबा ऺेत्रात अजथ तलीकायण्मासाठी सभन्लमक
नेभण्मात मालेत अळा सच
ू ना ही त्माॊनी मालेऱी केल्मा.

मा वलधानसबा ऺेत्रात फल्रायऩयू मेथे 2807, भर
ू भध्मे 6346, ऩोंबयू णा, 1196, चॊद्रऩयू ग्राभीण 734

अळी एकूण 11083 गॅस नसरेल्मा शळधाऩत्रत्रकाॊधायकाॊची सॊख्मा आहे . त्माॊना मेत्मा काही ददलसात
गॅस जोडण्मा दे ण्माफाफतच्मा कामथलाहीरा लेग दे ण्माच्मा सच
ू ना ही त्माॊनी ददल्मा.

