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मनऩा ऴालाॊतीऱ वळद्यार्थयाांना 
दहा ऱाख रुऩये ककॊ मतीच्या 

सायकऱ ॊचे ळाटऩ 

मनऩाची सायकऱ बॉक योजना : लऴऺण सलमती सभाऩती 
प्रा.ददऱ ऩ ददळे याॊचा ऩुढाकार 

नागऩरू,ता.२० : नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा वामकर फॉक मोजनेंतगगत वत्ताऩष नेत े
वॊदीऩ जोळी माॊच्मा लाढददलवाच ेऔचचत्म वाधनू लळषण वलभती वबाऩती 
प्रा.ददरीऩ ददले माॊच्मा ऩढुाकायाने भॊगऱलायी (ता.२०) भनऩा ळाऱाॊतीर वलद्मार्थमाांना 
दशा राख रुऩमे ककॊ भतीच्मा वामकर लाटऩ मा मोजनेचा ळबुायॊब कयण्मात आरा. 

वललेकानॊद नगय दशॊदी भाध्मलभक ळाऱेभध्मे आमोजजत कामगक्रभाच्मा अध्मषस्थानी 
भशायाष्ट्र याज्म काभगाय कल्माण भॊडऱाच ेअध्मष ओभप्रकाळ (भनु्ना) मादल शोते. 
भॊचालय वत्ताऩष नेत ेल भशायाष्ट्र याज्म रघ ुवलकाव भॊडऱाच ेअध्मष वॊदीऩ जोळी 
माॊच्मावश भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके, लळषण वलभती वबाऩती प्रा.ददरीऩ ददले, 

उऩवबाऩती प्रभोद तबाने, क्रीडा वलभती उऩवबाऩती भननऴा कोठे, लळषण वलभती 



वदस्मा रयता भऱेु, वुऴभा चौधयी, प्रलभरा भथयानी, अनतरयक्त आमकु्त याभ जोळी, 
लळषणाचधकायी वप्रती लभश्रीकोटकय, क्रीडा ननयीषक नयेळ चौधयी आदी उऩजस्थत शोते. 

नागऩयू भशानगयऩालरकेतपे भनऩा ळाऱाॊभधीर वलद्मार्थमाांना ऩसु्तके, गणलेळ, स्लेटय, 

जोड ेआदी वादशत्म प्रदान कयण्मात मेतात. आता वामकर प्रदान करुन ववुलधेभध्मे 
बय घारण्मात आरी आशे. भनऩाभध्मे आधी लळषण वलबागाकड ेनेशभी दरुगष केरे 
जामच.े भात्र भागीर दोन लऴागत लळषण वलभती वबाऩती प्रा.ददरीऩ ददले माॊनी 
ऩढुाकाय घेउन आमकु्त याभ जोळी माॊच्मा वशकामागने भनऩा ळाऱा ल 
वलद्मार्थमाांवाठी अनेक नावलन्मऩणूग मोजना याफवलण्माच ेकाभ केरे आशे. भनऩाच्मा 
ळाऱाॊभध्मे लळकणाये वलद्मार्थमाांची कौटुॊबफक ऩार्शलगबभूी फयी नवत.े त्माभऱेु मा 
वलद्मार्थमाांना आलर्शमक त्मा वलग ववुलधा ऩयुवलण्माच ेकामग वलबागाकडून केरे जात 
आशे, शी स्तुत्म फाफ आशे. मा मोजनाॊचा राब घेताना वलद्मार्थमाांनीशी आऩल्मा 
ऩरयजस्थतीची जाणील ठेलनू अभ्माव कयाला. लळषण शे भोठे ळस्त्र आशे त्माचा मोग्म 
राब घेउन भेशनतीच्मा फऱालय आई-लडीराॊना ऩरयजस्थतीभधनू फाशेय काढा, अवे 
आलाशन प्रनतऩादन भनऩातीर वत्ताऩष नेते ल भशायाष्ट्र याज्म रघ ुवलकाव 
भॊडऱाच ेअध्मष वॊदीऩ जोळी माॊनी मालऱेी केरे. वलद्मार्थमाांळी वॊलाद वाधताना 
वत्ताऩष नेत ेवॊदीऩ जोळी माॊनी अनेक व्मक्तीॊच ेउदाशयण देउन इच्छाळक्ती आणण 
भेशनतीच्मा फऱालय भोठे झारेल्मा जगप्रलवद्ध व्मक्तीॊची गोष्ट्ट वाॊचगतरी.   

भशायाष्ट्र याज्म काभगाय कल्माण भॊडऱाच ेअध्मष ओभप्रकाळ (भनु्ना) मादल 
म्शणारे, भनऩा ळाऱा आणण तेथीर वलद्माथी माॊच्माकड ेकधीशी रष देण्मात आरे 
नाशी. ळाऱा आणण वलद्मार्थमाांच्मा वलकावावाठी कोणत्मा मोजनाशी याफवलण्मात 
आल्मा नाशी. भात्र आताच्मा घडीरा लळषण वलभती वबाऩती प्रा. ददरीऩ ददले माॊनी 
शी वभज खोडून काढरी. ळशयातीर नागरयकाॊना लभऱणा-मा बौनतक ववुलधाॊवश 
भरुाॊना दजेदाय लळषण लभऱाले, शी फाफ रषात घेउन त्माॊनी ळाऱा आणण 
वलद्मार्थमाांवाठी अनेक मोजना याफवलल्मा आशेत. त्माभऱेु भनऩातीर वलद्मार्थमाांना 
कधीशी न लभऱणा-मा ववुलधा आता लभऱू रागल्मा आशेत, अवेशी ते म्शणारे. 

वळद्यार्थयाांना आळश्यक सवुळधा ऩरुवळण्यासाठी कदटबध्द : प्रा.ददऱ ऩ ददळे 



प्रास्तावलकात लळषण वलभती वबाऩती प्रा.ददरीऩ ददले माॊनी मोजनेची ऩार्शलगबभूी 
वलऴद केरी. भनऩा ळाऱेत लळकणा-मा वलद्मार्थमाांना ळाऱेभध्मे मेण्मावाठी त्राव शोउ 
नमे मावाठी भनऩातपे फवची भोपत ऩाव देण्मात आरी. भात्र अनेक बागात, 

लस्त्माॊभध्मे फवची ववुलधा नवल्माच ेककॊ ला फवस्थानकाऩमांत जामराशी भोठे अॊतय 
ऩाय कयाले रागत अवल्माच ेददवनू आरे. वलद्मार्थमाांच्मा मा अडचणीलय उऩाम 
म्शणून त्माॊना वामकर वलतयीत कयण्माची वॊकल्ऩना ऩढेु आरी. त्मातून भागीर 
लऴी कें द्रीम भॊत्री ननतीन गडकयी माॊच्मा लाढददलवाननलभत्त २६० वलद्मार्थमाांना 
भोपत वामकर वलतयीत कयण्मात आल्मा. भनऩाच्मा वामकर फॉक मोजनेभधनू १० 
राख रुऩमाॊच्मा २८१ भोपत वामकरीॊच ेमालऴी लाटऩ कयण्मात मेत आशेत. 
भनऩाची शी मोजना दयलऴी वरुू याशणाय आशे. कोणताशी वलद्माथी लळषणाच्मा 
प्रलाशाऩावनू दयु याशू नमे मावाठी त्माॊना आलर्शमक त्मा वलग ववुलधा ऩयुवलण्मावाठी 
वदैल कदटफद्ध आशे, अवेशी लळषण वलभती वबाऩती प्रा.ददरीऩ ददले माॊनी वाॊचगतर.े 

ऴैऺ णणक दजाक ळाढवळण्यासाठी कायक करा : राम जोऴी 

भनऩा ळाऱेतीर वलद्मार्थमाांना ववुलधा प्रदान कयण्मावाठी वलवलध मोजना अॊभरात 
आणण्मात आल्मा आशेत. भात्र वलद्मार्थमाांचा ळषैणणक दजाग लाढवलण्मावाठी 
भशत्लाच ेकामग शोणे आलर्शमक आशे. मावाठी इमत्ता आठली त ेनललीच्मा 
वलद्मार्थमाांवाठी वलळऴे भागगदळगन कयण्मात मेणाय आशेत. त्माभऱेु मालऴी भनऩा 
ळाऱाॊभधीर दशालीच्मा ककभान ऩाच वलद्मार्थमाांचा ननकार ९० टक्क्माॊच्मा लय 
अवाला ल आठली त ेनललीच्मा ककभान ऩाच वलद्माथी लळष्ट्मलतृ्तीवाठी ऩात्र ठयालीत 
अळी अऩेषा अनतरयक्त आमकु्त याभ जोळी माॊनी मालेऱी व्मक्त केरी. 

दहा वळद्यार्थयाांना सायकऱ प्रदान 

भनऩाच्मा वामकर फॉक मोजनेंतगगत भॊगऱलायी (ता.२०) भान्मलयाॊच्मा शस्ते 
भनऩाच्मा आठ ळाऱाॊभधीर दशा वलद्मार्थमाांना भोपत वामकर प्रदान कयण्मात 
आल्मा. रार फशादयु ळास्त्री दशॊदी भाध्मलभक ळाऱेतीर अतुर कयॊड,े लाजल्भकी नगय 
दशॊदी शामस्कूरभधीर वॊजना ठाकुय, वललेकानॊद नगय दशॊदी भाध्मलभक ळाऱेतीर यीना 



वाशु, ऩजूा वाशु ल नॊददनी चौयलवमा, वयुेंद्रगड दशॊदी भाध्मलभक ळाऱेतीर लबैल 
ळकु्रा, जी.एभ.फनातलारा इॊजग्रळ शामस्कूरभधीर जोशेय आददर, नेताजी भाकेट 
भाध्मलभक ळाऱेतीर वलकाळ ळभाग, कऩीर नगय शामस्कूरभधीर आवीभ खान, 

लळलणगाल भाध्मलभक ळाऱेतीर शऴगर दशलयाऱे मा वलद्मार्थमाांना मालेऱी वामकर 
लाटऩ कयण्मात आल्मा.   

 


