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भशायाऴट््र वलधीभडंऱाचम्ा रोकरेखा वमभतीचम्ा अधम्षऩदी भाजी अथथभंत्री आ. वधुीय भनुगटंीलाय 
मांची ननमुक्ती कयणम्ात आरी आशे. 
आ. वधुीय भनुगटंीलाय मांचम्ा अधम्षतेखारी गठीत मा रोकरेखा वमभतीचम्ा वदवम्ऩदी भाजी 
भखुम्भतं्री आ. ऩथृल्ीयाज चलश्ाण, वलधानवबेचे भाजी वलयोधी ऩषनेते तथा भाजी कृऴीभतं्री आ. 
याधाकृऴण् वलखे ऩाटीर, भाजी ळारेम मळषण भतं्री अॅड. आ. आमळऴ ळेराय, भाजी ऩमथटन भतं्री आ. 
जमकुभाय यालर, भाजी भंत्री आ. वलनम कोये, भाजी याजम्भतं्री आ. वजंम वालकाये आदींचा 
वभालेळ आशे. 
रोकरेखा वमभती शी भशायाऴट््र वलधानवबा आणण वलधान ऩरयऴदेची वमंुक्त वमभती अवनू 
वलधीभडंऱाचम्ा काभाकाजात मा वमभतीचे वलळेऴ भशतल् आशे. याजम्ाचे वलननमोजन रेखे ल 
ननमंत्रक तवेच भशारेखाऩरयषक मांचा अशलार, मांचे ऩरयननयीषण कयणे, याजम् ळावनाचम्ा 
वलतत्ीम रेखम्ांचे ल तम्ालयीर रेखा ऩरयषा अशलाराचे ऩरयननयीषण कयणे, याजम्ाची भशाभडंऱे, 

लम्ाऩाय वलऴमक ल उतऩ्ादन वलऴमक मोजना ल प्रकरऩ् मांचे उतऩ्नन् ल खचथ दाखवलणायी रेखा 
वललयणे तवेच एखादे वलमळऴट् भशाभडंऱ, लम्ाऩायी ववंथ्ा ककंला प्रकरऩ् मांना बांडलर 
ऩुयवलणम्ावदंबाथत ननमभन कयणा-मा लैधाननक ननमभांचम्ा तयतूदी अनल्मे तमाय केरेरा ताऱेफंद 
ल नपा तोटमाचम्ा रेखम्ांची वललयणे ल तम्ालयीर ननमंत्रक ल भशारेखाऩरयषक मांचा अशलार 
तऩावणे, याजम्ऩारांनी कोणतम्ाशी जभा यकभांची रेखा ऩरयषा कयणम्ाफाफत ककंला वाठा ल 
भारावफंंधीचे रेखे तऩावणम्ाफाफत ननमंत्रक ल भशारेखाऩरयषक मांना ननदेळीत अवेर 
तम्ाफाफतीत तम्ांचम्ा अशलाराचा ऩरयषण कयणे शी रोकरेखा वमभतीची प्रभखु कतथलमे् आशेत. 
अथथभतं्री भश्णनू अनेक धोयणातभ्क ननणथम घेत याजम्ाचम्ा आर्थथक प्रगतीत भशतल्ऩूणथ मोगदान 
देणा-मा आ. वधुीय भनुगटंीलाय मांचम्ा मा वमभतीचम्ा अधम्ष ऩदालयीर ननमुक्तीरा वलळेऴ 
भशतल् प्राऩत् झारे आशे. आ. वधुीय भनुगटंीलाय मांची रोकरेखा वमभती अधम्षऩदी ननलड 
झारम्ाफद्दर भाजी कें द्रीम गशृयाजम्भतं्री शंवयाज अशीय, बाजऩाचे जमे्ऴठ् नेते चंदनमवशं चंदेर, 

आ. ककतीकुभाय बांगडीमा, आ. प्रा. अननर वोरे, आ. याभदावजी आंफटकय, बाजऩाचे जजरश्ाधम्ष 
देलयाल बोंगऱे, भशानगय जजरश्ाधम्ष डॉ. भगेंळ गरुलाड,े जजरश्ा ऩरयऴदेचम्ा अधम्षा वौ. वधंम्ा 
गयुनुरे, बाजऩाचे भाजी जजरश्ाधम्ष तथा फरर्ायऩूयचे नगयाधम्ष शयीळ ळभाथ, भाजी आभदाय प्रा. 
अतुर देळकय, अॅड. वजंम धोटे, वदुळथन ननभकय, जजरश्ा वयर्चटणीव याजेंद्र गांधी, वजंम गजऩूये, 

कृऴण्ा वशाये, याजेळ भनु, नाभदेल डाशूरे, वबुाऴ कावनगोट्टूलाय, ब्रिजबऴूण ऩाझाये, यवलदं्र गयुनुरे, 

भशाऩौय वौ. याखी कंचराथलाय, उऩभशाऩौय याशूर ऩालड,े बाजमुभो जजरश्ाधम्ष आमळऴ देलतऱे, 

बाजमुभो भशानगय जजरश्ाधम्ष वलळार ननफंाऱकय, अरक्ा आत्राभ, वौ. अजंरी घोटेकय, लवतं 
देळभखु, प्रकाळ धायणे आदींनी तम्ांचे अमबनंदन केरे आशे. 


