ऱखमाऩूर षनुमान मंदीर येथे शौंदयीकरण ळ शंरसण भ त
ं ीच ्या बांधकामाचा
शंऩन ्न...

म
ू ीऩूजन शोषला

गळान श्री षनुमानजींनी आऩऱ ्याऱा शेळा करणे भऴकवळऱे आषे . ऱोकप्रतततनधी म ्षणन
ू जनतेची

शेळा मी अळ ्याषतऩणे करीत आषे . 9 एवप्रऱ 2022 रोजी मी ऱखमाऩूरच ्या षनुमान मंददरात आऱो
अशता येथीऱ

क् तगणांनी शौंदयीकरण ळ शंरसण भ त
ं ीच ्या बांधकामाची मागणी माझ्याकडे

केऱी. याशाठी मी 60 ऱस रूऩयांचा तनधी मंजरू केऱेऱा आषे . आज 108 ळ ्या ददळऴी मी येथे

म
ू ीऩज
ू न करण ्याशाठी आऱो आषे . येत ्या ददळालीऩयंत या कामाचे उदघाटन करण ्याचा प्रयत ्न

आऩण तनऴ ्चीतऩणे करू, अशे प्रततऩादन याळेली केऱे.

चंद्रऩरू ताऱक
ु ् यातीऱ ऱखमाऩरू येथीऱ षनम
ु ान मंददराच ्या शौंदयीकरणाच ्या तशेच शंरसक
भ त
ं ीच ्या बांधकामाच ्या
स्जऱ ्षाध ्यस दे ळराळ

म
ू ीऩज
ू न शोषलयात आज उऩस्थथत रादषऱो. याळेली

ोंगले , मषानगर

ाजऩाचे

ाजऩा स्जऱ ्षाध ्यस डॉ. मंगेऴ गऱ
ु ळाडे, ाजऩा नेते राजेंद्र

गांधी, रामऩाऱ भशंष, माजी मषाऩौर शौ. राखी कंचऱााळार, शौ. अंजऱी घोटे कर, रवळंद्र गरु नऱ
ु े,

ाजऩाचे ताऱक
ु ाध ्यस षनुमान काकडे, मंदीर ट्रश ्टचे अध ्यस शरु े ऴ ऴमाा, माजी स्ज.ऩ. शदश ्या

रोऴनी खान, ळतनता आशट
ु कर, वळऱाश टें ण
ु े, माजी ऩंचायत शभमती श ाऩती केमा रायऩुरे, ाजऩा
मषानगर कोवाध ्यस प्रकाऴ धारणे, अतनऱ डोंगरे , नामदे ळ आशट
ु कर, शाळाजतनक बांधकाम
वळ ागाचे कायाकारी अभ यंता अ.ऱ.

ाश ्करळार आदींची प्रामख
ु ्याने उऩस्थथती षोती. याळेली

बोऱताना ऩंढरऩूर येथे मी तुलऴी ळंदाळन उद्यान तनमााण केल्याचा आनंद व्यक्त केऱा. अनेक
प्रकारच ्या तुलऴी, वळठ्ठऱाची मोठी प्रततमा त ्यादठकाणी आषे . मंत्री ऩदाच ्या कालात अनेक

ततथासेत्राचा वळकाश मी केऱा. तनराधार, वळधळा, ऩररत ्यक् ता यांच ्या अनुदानात मोठया प्रमाणाळर
ळाढ केऱी. शेळेचा षा प्रळाश अशाच तनरं तर चाऱु राषणार आषे . याशाठी श्री षनुमानजी अधधक
ऴक् ती दे तीऱ, अशेषी याळेली शांधगतऱे.
या कायाक्रमाऱा

ाजऩा ऩदाधधकारी कायाकते, जन मंडली, मंददराचे वळऴ ्ळश ्त, ऱखमाऩूरचे

नागरीक आदींची प्रामख
ु ्याने उऩस्थथती षोती.

