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भशायाऴ ्ट्र वलधीभंडऱाच ्मा रोकरेखा वमभतीच ्मा अध ्मषऩदी भाजी अथथभंत्री आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय
मांची ननमुक्ती कयण ्मात आरी आशे .

आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांच ्मा अध ्मषतेखारी गठीत मा रोकरेखा वमभतीच ्मा वदव ्मऩदी भाजी
भख
ु ्मभंत्री आ. ऩथ
ृ ्लीयाज चल ्शाण, वलधानवबेचे भाजी वलयोधी ऩषनेते तथा भाजी कृऴीभंत्री आ.

याधाकृऴ ्ण वलखे ऩाटीर, भाजी ळारेम मळषण भंत्री अॅड. आ. आमळऴ ळेराय, भाजी ऩमथटन भंत्री आ.
जमकुभाय यालर, भाजी भंत्री आ. वलनम कोये , भाजी याज ्मभंत्री आ. वंजम वालकाये आदींचा
वभालेळ आशे .

रोकरेखा वमभती शी भशायाऴ ्ट्र वलधानवबा आणण वलधान ऩरयऴदे ची वंमुक्त वमभती अवन
ू

वलधीभंडऱाच ्मा काभाकाजात मा वमभतीचे वलळेऴ भशत ्ल आशे . याज ्माचे वलननमोजन रेखे ल
ननमंत्रक तवेच भशारेखाऩरयषक मांचा अशलार, मांचे ऩरयननयीषण कयणे, याज ्म ळावनाच ्मा

वलत ्तीम रेख ्मांचे ल त ्मालयीर रेखा ऩरयषा अशलाराचे ऩरयननयीषण कयणे, याज ्माची भशाभंडऱे ,

ल ्माऩाय वलऴमक ल उत ्ऩादन वलऴमक मोजना ल प्रकर ्ऩ मांचे उत ्ऩन ्न ल खचथ दाखवलणायी रेखा
वललयणे तवेच एखादे वलमळऴ ्ट भशाभंडऱ, ल ्माऩायी वंव ्था ककंला प्रकर ्ऩ मांना बांडलर

ऩुयवलण ्मावंदबाथत ननमभन कयणा-मा लैधाननक ननमभांच ्मा तयतूदी अन ्लमे तमाय केरेरा ताऱे फंद
ल नपा तोटमाच ्मा रेख ्मांची वललयणे ल त ्मालयीर ननमंत्रक ल भशारेखाऩरयषक मांचा अशलार
तऩावणे, याज ्मऩारांनी कोणत ्माशी जभा यकभांची रेखा ऩरयषा कयण ्माफाफत ककंला वाठा ल
भारावंफंधीचे रेखे तऩावण ्माफाफत ननमंत्रक ल भशारेखाऩरयषक मांना ननदे ळीत अवेर

त ्माफाफतीत त ्मांच ्मा अशलाराचा ऩरयषण कयणे शी रोकरेखा वमभतीची प्रभख
ु कतथल ्मे आशे त.

अथथभत्र
ं ी भ ्शणन
ू अनेक धोयणात ्भक ननणथम घेत याज ्माच ्मा आर्थथक प्रगतीत भशत ्लऩण
ू थ मोगदान
दे णा-मा आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांच ्मा मा वमभतीच ्मा अध ्मष ऩदालयीर ननमक
ु ् तीरा वलळेऴ
भशत ्ल प्राऩ ्त झारे आशे . आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांची रोकरेखा वमभती अध ्मषऩदी ननलड

झार ्माफद्दर भाजी केंद्रीम गश
ृ याज ्मभंत्री शं वयाज अशीय, बाजऩाचे ज ्मेऴ ्ठ नेते चंदनमवंश चंदेर,

आ. ककतीकुभाय बांगडीमा, आ. प्रा. अननर वोरे, आ. याभदावजी आंफटकय, बाजऩाचे जजर ्शाध ्मष

दे लयाल बोंगऱे , भशानगय जजर ्शाध ्मष डॉ. भंगेळ गर
ु लाडे, जजर ्शा ऩरयऴदे च ्मा अध ्मषा वौ. वंध ्मा

गयु नर
ु े, बाजऩाचे भाजी जजर ्शाध ्मष तथा फर ्रायऩयू चे नगयाध ्मष शयीळ ळभाथ, भाजी आभदाय प्रा.
अतुर दे ळकय, अॅड. वंजम धोटे , वद
ु ळथन ननभकय, जजर ्शा वयर्चटणीव याजेंद्र गांधी, वंजम गजऩूये,
कृऴ ्णा वशाये , याजेळ भन
ु , नाभदे ल डाशूरे, वब
ु ाऴ कावनगोट्टूलाय, ब्रिजबऴ
ू ण ऩाझाये , यवलंद्र गयु नुरे,
भशाऩौय वौ. याखी कंचराथलाय, उऩभशाऩौय याशूर ऩालडे, बाजमभ
ु ो जजर ्शाध ्मष आमळऴ दे लतऱे ,
बाजमुभो भशानगय जजर ्शाध ्मष वलळार ननंफाऱकय, अर ्का आत्राभ, वौ. अंजरी घोटे कय, लवंत
दे ळभख
ु , प्रकाळ धायणे आदींनी त ्मांचे अमबनंदन केरे आशे .

