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भफ
ुुं ई दद. ५ : आज लन भुंिी वध
ु ीय भन
ु गुंटीलाय माुंच्मा प्रभख
ु उऩस्थथतीत लन वलबाग ल

थलुंमवेली वुंथथा माुंच्मात ४ त्रिऩषीम कयाय वुंऩन्न झारे माद्लाये याज्मात ९५ शे क्टय याखील तवेच
अलनत लनषेिालय वाधायणत: ६० शजायाुंशून अधधक लष
ृ रागलड कयण्माचे ननस्चचत झारे. माभध्मे
थलुंमवेली वुंथथाुंकडून अुंदाजे ३ कोटी ८४ राख रुऩमाुंची गत
ुंु लणक
ू शोणाय आशे .

मालेऱी लनभुंिी वध
ु ीय भन
ु गुंटीलाय माुंच्मावभलेत लन वलबागाचे प्रधान वधचल वलकाव खायगे,

त्रिऩषीम कयायात वशबागी शोण्मावाठी इच्छुक अवरेल्मा थलुंमवेली वुंथथाुंचे प्रनतननधी आणण इतय
अधधकायी उऩस्थथत शोते.

आज झारेल्मा कयायाभध्मे भौजे ननघोटलाडी, ता. आुंफेगाल, स्ज. ऩण
ु े मेथीर १० शे क्टय याखील

लनषेिालय भोयडे पूडव प्रा.लर. भुंचय, ऩण
ु े मा औद्मोधगक तवेच भे. ळाचलत चॅ रयटे फर ट्रथट भुंचय

मा अळावकीम वुंथथेने कयाय केरा. वलळेऴ फाफ म्शणन
ू तमाुंच्मा १० शे क्टय षेिालयीर लष
ृ रागलडीव
अटी आणण ळतींच्मा अधीन याशून भान्मता दे ण्मात आरी. शी वुंथथा प्रनत शे क्टय ८२५ योऩे
माप्रभाणे ८२५० योऩे रालणाय आशे . मावाठी अऩेक्षषत खचच वाधायणत: ४६ राख रुऩमाुंचा आशे .
दव
ु या त्रिऩषीम कयाय भौजे काऱज, ता. परटण, स्जल्शा वाताया मेथीर २५ शे क्टय अलनत

लनषेिालयीर लष
ृ रागलडीवाठी कयण्मात आरा. भे. कलभन्व इुंडडमा पाऊुंडेळन, फारेलाडी, ऩुणे शी

औद्मोधगक वुंथथा तय वुंकल्ऩ वाभास्जक ल ळैषणणक शी अळावकीम वुंथथा मात वशबागी झारी
आशे . लन वलबागावोफत आज झारेल्मा कयायात भौजे काऱज मेथे २५ शे क्टयलय प्रनत शे क्टय ६२५
माप्रभाणे १५ शजाय ६२५ योऩे रालण्मात मेतीर. माचा अुंदाजे खचच १ कोटी १२ राख ५६ शजाय

८८४ रुऩमे इतका आशे . भे. कलभन्व शी वुंथथा ऩुण्मात शी २० शे क्टय षेिालय लायजे मेथे ६२५ योऩे

प्रनत शे क्टय माप्रभाणे लष
ृ रागलड कयीर. ऩदशल्मा टप्पप्पमात २ शे क्टयलय १२५० योऩे रालण्मात मेणाय
आशे त. मावाठी वाधायणत: आठ राख रुऩमे खचच मेईर.

चौथा कयाय शा भलवचडीज फेंझ इुंडडमा प्रा. लर. चाकण माुंच्मावभलेत कयण्मात आरा अवन
ू ते एकूण
४० शे क्टय याखील लनषेिालय त्रिऩषीम कयायातन
ू लष
ृ रागलड कयतीर. मेथे प्रनत शे क्टय ८२५ योऩे
अळी एकूण ३३ शजाय योऩे रालरी जातीर ज्माचा खचच २ कोटी १७ राख रुऩमाुंच्मा आवऩाव
याशीर.

