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*आ. सध
ु ीय भन
ु र्ंटीलाय मांच्मा प्रमतनांचे पलरत*

*उऩभुख्मभंत्री अजित ऩलाय मांनी आ. भन
ा
ु र्ंटीलाय मांना ददरेरे आश्लासन ऩूण*
चंद्रऩूय - फल्रायऩूय भार्ाालयीर सैननक ळाऱे साठी वलधधभंडऱाच्मा सन 2020 च्मा दस
ु ऱ्मा अधधलेळनात
ऩुयलणी भार्णमांद्लाये 76 कोटी रु ननधीची तयतूद कयणमात आरी आहे . भािी अथाभंत्री आ. सुधीय

भन
ु र्ंटीलाय मांनी माफाफत साततमाने केरेल्मा ऩाठऩयु ाव्मारा मळ प्राप्त झारे आहे . आ. सध
ु ीय भन
ु र्ंटीलाय
मांनी उऩभुख्मभंत्री तथा अथाभंत्री श्री अजित ऩलाय मांच्माळी मासंदबाात केरेल्मा चचेदयम्मान श्री अजित

ऩलाय मांनी ऩयु लणी भार्णमांद्लाये बयील तयतूद कयणमाचे आश्लासन ददरे होते. सदय आश्लासन ऩूणा झारे
असून सदय सैननक ळाऱे साठी 76 कोटी रु ननधीची तयतूद कयणमात आरी आहे .

सैननकी ळाऱा हा आ. सध
ु ीय भन
ु र्ंटीलाय मांचा भहतलाकांऺी प्रकल्ऩ. सध
ु ीय भन
ु र्ंटीलाय मांनी याज्मात
बािऩाचे सयकाय स्थाऩन झाल्मानंतय प्रायं बीच्मा काऱात तेतरेल्मा भहतलऩूणा ननणामाऩैकी प्रभु

ननणाम

म्हणिे चंद्रऩूयची सैननकी ळाऱा. बायतात आिलभतीरा असणा-मा 26 सैननकी ळाऱांऩैकी अनतळम उत्तभ

अळी लास्तू चंद्रऩूयभध्मे ऩूणा झारी आहे . ऩदहरी 6 व्मा लर्ााची तुकडी िून 2019 ऩासून दा र झारी आहे .
बायतातीर सलोत्तभ सैननकी ळाऱा म्हणून ही ळाऱा नालारूऩास आरी आहे . रेफ्टनंट िनयर यािेंद्र

ननंबोयकय मांच्मा भाध्मभातन
ु च आ. भन
ु र्ंटीलाय मांना सैननकी ळाऱे च्मा स्थाऩनेची प्रेयणा लभऱारी आहे .

चंद्रऩूय ल फल्रायऩूय यस्तमालयीर लबलकंु ड िलऱीर 123 एकयांभधीर सैननकी ळाऱे ची लास्तू ऩूणता लास आरी
आहे . मा सैननकी ळाऱे भध्मे बायतातीर अद्ममालत असे सैननकी संग्रहारम दे ीर आहे . वलळा ाऩट्टणभ,
अभत
ृ सय, भहू मा दठकाणी असरेल्मा सैननकी संग्रहारमाऩेऺा अधधक उत्तभ हे संग्रहारम आहे . ताडोफाच्मा
ऩमाटकांना सैननकी ळाऱे च्मा दळानी बार्ांभध्मे बेट दे णमाची व्मलस्था कयणमात आरी आहे . ननयीऺण
कऺातून मा संऩूणा ळाऱे चे कॅम्ऩस फतता मेते. दे ळासाठी सलोच्च फलरदान दे णा-मा ळहीद लीयांच्मा

इनतहासारा दळावलणमासाठी ऩुतऱे दे ीर उबे याहत आहे त. सबार्ह
ृ ाभध्मे कायधर्र मुद्ध, बायताचे याष्ट्रऩती
एऩीिे अब्दर
ु कराभ मांचे िीलनचरयत्र ल नौदराच्मा थयायक प्रातमक्षऺकाचे थ्री डामभेन्ळन भादहतीऩट

दा वलणमात मेणाय आहे . यणर्ाडे, वलभान, हे लरकॉप्टय मा सला रढाऊ लस्तू मादठकाणी दळानी ठे लणमात
आल्मा आहे त. सैननकी ळाऱे च्मा कॅम्ऩसची दळानी लबंत ही चंद्रऩूयच्मा ककल्ल्माप्रभाणे आहे . भैदान हे

ऑलरजम्ऩक दिााचे आहे . एक हिाय ऺभतेचे प्रेऺार्ह
ृ , आधुननक जस्ललभंर् टॅं क ऩासून तय सला सुवलधा मा
बायतीम सैन्मदराच्मा भानांकनाप्रभाणे आहे त.

आ. सुधीय भुनर्ंटीलाय मांच्मा ऩाठऩुयाव्माच्मा भाध्मभातून सदय सैननक ळाऱे साठी 76 कोटी रु ननधीची बयील
तयतद
ू झाल्माने उलारयत काभांचा भार्ा भोकऱा झारा आहे .

