
भूती वलभानतऱासाठी सलव भंजु-मा तीन भहिन्मात मभऱला... 
15 ऑगस्ट 2024 योजी रोकाऩवण कयण्माचा भानस 

चंद्रऩूय,हद. 25 सप्टेंफय : याजुया तारुक्मातीर भूती वलभानतऱ देळाच्मा संयक्षण दराच्मा दृष्टीने अततळम 
भित्लाचा आिे. मा वलभानतऱाचे काभ यखडल्माभुऱे जजल््मात मेणायी जलऱऩास 10 िजाय कोटींची 
गुंतलणूक भागे ऩडरी. मा गुंतलणुकीभुऱे मेथे भोठ्मा प्रभाणात योजगाय तनमभवती झारी असती. भात्र आता 
यखडरेरे काभ वलभानाच्माच गतीने ऩुढे गेरे ऩाहिजे. सलव ऩयलानग्मा तीन भहिन्मात म्िणजे 24 डडसेंफय 
2022 ऩमतं मभऱाल्माच ऩाहिजे. त्मासाठी काम कयामरा ऩाहिजे, िे अधधका-मांनीच ठयलाले. माऩुढे कोणतेिी 
कायण ऐकूण घेतरे जाणाय नािी, असे मालेऱी अधधका-मांना खडसालरे. 
तनमोजन सबागिृात वलभानतऱाच्मा सद्मजस्थतीचा आढाला फैठक ऩाय ऩडरी. मालेऱी अऩय प्रधान भुख्म 
लनसंयक्षक नयेळ झुयभुये, भिायाष्र वलभानतऱ वलकास कंऩनीचे लरयष्ठ व्मलस्थाऩक गौयल उऩश्माभ, चंद्रऩूय 
लनलतृ्ताचे भुख्म लनसंयक्षक प्रकाळ रोणकय, सिाय्मक जजल्िाधधकायी योिन घुगे, ताडोफाचे क्षेत्र संचारक श्री. 
याभगालकय, फपय झोनचे उऩसंचारक जी. गुरुप्रसाद, भध्मचांदाच्मा उऩलनसंयक्षक श्लेता फोड्डू, ब्रम्िऩूयीचे 
उऩलनसंयक्षक दीऩेळ भल्िोत्रा, तनलासी उऩजजल्िाधधकायी वलळारकुभाय भेश्राभ, देलयाल बोंगऱे आदी उऩजस्थत 
िोते. 
फैठकीच्मा आजच्मा हदलसाऩासून ऩुढीर तीन भहिने म्िणजे 24 डडसेंफय 2022 िी ऩयलानग्मा मभऱण्माची 
अंततभ तायीख आिे, िे अधधका-मांनी रक्षात ठेलाल,े जजल््मात लेऱेत वलभानतऱ झारे असते तय 10 िजाय 
कोटी रुऩमांची गुंतलणूक आरी असती. माफाफत प्रमसध्द उद्मोगऩती यतन टाटा मांच्माळी फोरणेसुध्दा 
झारे िोते. मातून जजल््मातीर ककभान 10 ते 15 िजाय नागरयकांना योजगाय उऩरब्ध िोऊ ळकरा असता. 
भात्र माऩुढे कोणतेिी कायण ऐकूण घेणाय नािी. वलभानतऱाचे काभ रलकयात रलकय ऩूणव करून 15 

ऑगस्ट 2024 ऩमतं त्माचे रोकाऩवण कयण्माचा आऩरा भानस आिे. त्मा दृष्टीने संफंधधत अधधका-मांनी 
काभाचे तनमोजन करून योज ऩाठऩुयाला कयाला, असे सांधगतरे.  
सोरय पेन्सींगफाफत आढाला : लन्मप्राण्मांचा संचाय असरेल्मा बागातीर ळतेक-मांना डॉ. श्माभाप्रसाद 
भुखजी जन लन मोजनेंतगवत सोरय पेन्सींग देण्माफाफत आढाला घेतरा. मा मोजनेंतगवत ळतेक-मांना 
झटका फॅटयी, ताय आणण इन्सुरेळन मा साहित्मासाठी तनधी उऩरब्ध करून हदरा जातो. ऩाच एकय कयीता 
लन वलबागाकडून 15 िजाय रुऩमे तसेच मात राबार्थमांचे 25 टक्के असा हिस्सा आिे. लन वलबागाने िी 
प्रकयमा अततळम ऩायदळवकऩणे याफलाली. तसेच ई – तनवलदेऩेक्षा साहित्म खयेदीसाठी संफंधधत ळतेक-मांना 
कंऩन्मांची तनलड करू द्माली. मासाठी साहित्म वलकणा-मा सलव कंऩन्मांचे लन वलबागाने एक ऩॅनर तमाय 
कयाले. जेणेकरून ळतेक-मारा स्लत:च्मा ऩसंदीने साहित्म खयेदी कयता मेईर. तसेच 33 टक्क्मांऩेक्षा जास्त 
जंगर असणा-मा जजल््मातीर सलव गालांना सोरय पेजन्संग देण्माफाफत भंत्रीभंडऱात चचाव केरी जाईर, असे 
मालेऱी सांधगतरे. 
सोरय पेजन्संगकयीता जजल््मातीर 317 गालांचा प्रस्ताल ळासनाकड ेऩाठवलण्मात आरा असून राबाथी 
संख्मा 28299 असल्माची भाहिती फैठकीत देण्मात आरी 
 


