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चंद्रऩूय दद ७ जानेलायी : फल्रायऩूय भर
ु भतदायवंघातीर प्रत्मेक गाल आयो मुक्त व्शाले ,प्रत्मेक
घयाघयांभध्मे गॅव जोडणी मभऱाली, ळेतीरा मवंचनाच्मा वोमी उऩरब्ध व्शाव्मात,तवेच प्रत्मेक

ळेतकऱ्मारा जोडधंदा मभऱाला मावाठी आऩरे प्रमत्न वरू
ु आशे त. फदररेल्मा भर
ु ऩोंबण
ू ाा आणण
फल्रायऩूय ळशयाच्मा प्रततभेप्रभाणे प्रत्मेक गालांभध्मे फदर घडून माला मावाठी आऩण कदटफद्ध

अवल्माचे प्रततऩादन, याज्माचे वलत्त, तनमोजन ल लने भंत्री तथा चंद्रऩूय जजल््माचे ऩारकभंत्री वध
ु ीय
भन
ु गंटीलाय मांनी आज मेथे केरे.

चंद्रऩयू जजल््मातीर भर
ू तारक्
ु माभध्मे नलेगाल मेथे वलवलध वलकावकाभांच्मा बमू भऩज
ू नावाठी

एकत्रत्रत आरेल्मा नागरयकांना वंफोधधत कयताना ते फोरत शोते. यस्ते ऩर
ू ल अन्म ३२ कोटीच्मा

वलकाव काभांचे बमू भऩज
ू न आज त्मांच्मा शस्ते कयण्मात आरे. मा बमू भऩज
ू न कामाक्रभारा जजल्शा
ऩरयऴदे चे अध्मष दे लयाल बोंगऱे , फल्रायऩयू चे नगयाध्मष शरयऴ ळभाा, जजल्शा ऩरयऴद वदस्म ऩथ्
ृ ली
अलथाऱे , मळतरताई फांफोऱे , चंद ू भायगोनलाय, प्रळांत फांफोडे, नंद ू यणददले, वमु भत आये कय, अभोर
चुदयी,प्रबाकय बोमय, अमबमंता भनोज जमस्लार, श्री.लवर
ु े आदींची उऩजस्थती शोती.

आजच्मा 32 कोटी रुऩमांच्मा बमू भऩूजनाचा काभाभध्मे केळ्झय ते मवताऱा, बेजगाल, दग
ु ाऱा फेंफाऱ
मा यस्त्माची दरू
ु स्ती, मा यस्त्मालयीर दोन रशान ऩुरांचे फांधकाभ कयणे, तवेच जजल्शा वीभा ते
जन
ू गाल दे लाडा ते मेनफोडी यस्त्माची वध
ु ायणा कयण्माच्मा काभाचा वशबाग आशे .

मालेऱी फोरताना वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी भतदायवंघातीर प्रत्मेक गाल आयोमुक्त, प्रत्मेक

अंगणलाडी आमएवओ, प्रत्मेक कुटुंफारा गॅव जोडणी, वोफतच मवंचनाच्मा उत्तभ वोमी, शातारा

योजगाय मभऱे र अळा जोडधंद्माची तनमभाती कयण्माचा आऩरा वंकल्ऩ अवन
ू ऩाणंद यस्ते, भाभा
तराल मांनाशी ऩन
ु जीवलत कयण्माचे आऩरे प्रमत्न अवल्माचे त्मांनी वांधगतरे.

मा लेऱी त्मांनी मा वलबागावाठी 75 राख रुऩमांच्मा अततरयक्त वलकाव काभाची घोऴणा दे खीर
केरी. भतदाय वंघातीर ज्मा कुटुंफांना केळयी मळधाऩत्रत्रका नाशी अळा रोकांना दे खीर माऩढ
ु े एक

अजा बरून दोन रुऩमे ल तीन रुऩमे ककरो दयाने अन्नधान्म मभऱण्माची व्मलस्था केरी अवल्माचे
त्मांनी वांधगतरे. भर
ु ऩोंबण
ू ाा ल फल्रायऩयू शे ळशय दृजटटऩथात ऩडताच फदर वलाांना ददवामरा
रागरा आशे .अवाच फदर प्रत्मेक गालागालांभध्मे ददवेर त्मावाठी आऩरा प्रमत्न वरू
ु अवल्माचे
त्मांनी ळेलटी स्ऩटट केरे.

