
ग्राम पंचायत शदस् य ळ शरपंचांाा ाात ळधतता ्रममापप्र  दालऱ रर् याश  र ळवाीचम मतदतळाद द्् याचा ऴाशााचा रापीय  

 

आ. शततमर मतागंटीळार यांच् या पाुपतरा याच् यऴ 

 

10 म् रोाम ऴाशा रापीय रागीममत 

 

रोवळड १९ च् या ्रमादतभााीळामतल् रा यातमऱ १४००० ग्राम पंचायतमंमतमऱ रालमळ ्रमळगाीतमऱ ग्राम पंचायत शरपंच तश्च शदस् य यांाा वळऴ्व ााा 
म् षपना ाात ळधतता ्रममापप्र  शादर रर् याश पता् च  र ळवाीचम मतदतळाद द्् यात आऱी आष्. वळतममंडल ऱोरऱ्ला शममतमच् ्रममतल त ा मााम 
अ ीमं्र म आ. शततमर मतागंटीळार यांाम याशंदभााीत र्ऱ्ल् या ्रमय ाांाा यऴ ्रमात त ााऱ् आष्. रा य ऴाशााच् या ग्रामवळराश वळभागाच् नदाांर १० म् 
२०२२ रोाम याााातचा ऴाशा रापीय रागीममत र्ऱा आष्. 

 

आ. शततमर मतागंटीळार यांाम या मागपम शंदभााीत रा याच् ग्रामवळराश मं्र म षशा मतरीफमय यांच् याऴम ळ लाल् षाधतरा-यांऴम शात याा् प्र  यळषार ळ 
पाुपतराळा र्ऱा. नदाांर ३१ माची २०२२ रोाम आ. शततमर मतागंटीळार यांाम चंद्रपनर लाल् षाधतरारी रीफम. अाय गतल् षाा् यांचम भ्ाट त्त राळ्दा द्लमऱ 
शादर र्ऱ्. ग्रामवळराश मं्र म षशा मतरीफमय यांच् याऴम द्लमऱ  यांाम चचाी र्ऱी.राातरा य् मऱ मााम आमदार रीफम शतदऴीा रामरर यांाम या 
मागपमरड़ ्आ. शततमर मतागंटीळार यांच् ऱस ळ्तऱ् ष् वळऴ्व. 

 

मषाराष्ट राशष चंद्रपनर लाल् षयात ग्राम पंचायतमच् या शाळी्र मर राळडपतरा ााा्ळारी २०२१ च् या दरम् याा त्् यात आल् या षो या. या राळडपतरांचा 
राराऱ नदाांर १८ ााा्ळारी २०२१ रोाम तोवमत रर् यात आऱा. राळडपतरा आटोपताच पत षा रोरोााचम दतशरी ऱाट रा यात शत झ ााऱी.  यामतल् 
ऴाशााा् रोरोााच् या ्रमरतांतारतरता पत षा रडर राा त ऱागन र्ऱ्. या रडर राा तामतल् ऴाशरीय रायाीऱय् ांद षोतम ळ दलपळलपाचम शाता् 
शतध् दा ऱडरडामामतल् ांद षोतम. या राऱाळतमत चंद्रपनर लाल् षयात रोरोााच् या ्रमादतभााीळामतल् १५६७  यक् तम मरप पाळल् यामतल् मभातमच् ळाताळरप 
रामाीप ााऱ् षोत.्  यामतल् ग्राम पंचायत शदस् याांा ऴाशरीय रायाीऱयातता ाात ळधतता ्रममापप्र ारतरता ऱागपार् पतराळ् ळ्ल्त ममलन ा 
ऴरल् यामतल्  र ळवाीच् या मतदतमत ा-याच ग्राम पंचायत शदस् यांाा ाात ळधतता ्रममापप्र  दालऱ ररता आऱ् ााषी. तश्च राषी ग्राम पंचायत 
शदस् यांाम ाात ळधतता ्रममापप्र  रऴमरा दालऱ र्ऱ् अशता या शदस् यांाा शतध् दा अपा्र  रर् याााातच् या ाोटीश लाल् षाधतरारी रायाीऱयामायी त 
द्् यात आल्या.ग्राम पंचायत शदस् यांाम ाात ळधतता ्रममापप्र  ममल् यारतरता दालऱ र्ऱ्ल् या र्श्श ाात ळधतता शममतमरड ््रमऱंतात अशतांाा 
तश्च राषी शदस् यांाम मतदतमच् या ांतर ाात ळधतता ्रममापप्र  दालऱ र्ऱ् अशतांाा अऴा ाळलपाश १०४० च् या ळर ग्राम पंचायत शदस् यांाा अपा्र  
रर् याााातच् या ाोटीश द्् यात आऱ्ल् या आष्त. ग्राम पंचायत शदस् य ष् ाात्मतना राळडना आऱ्ऱ् ाा्रमरतरातम आष् , यात ्रमामतख्याा् ऴ्तररी 
,ऴ्तमानर , गरीा ाागतरर आष्त . ळदया मोुया ्रममापात शदस् यांाा अपा्र  र्ल् याश ग्राम पंचायतमच् या ्रमऴाशााळर ळ पयाीयाा् ग्रामवळराशाळर 
याचा वळपरीत पतरपाम षोपार आष् वळऴ्वत् यांच्या षक्राळर गदा य्पार आष्.पत षा शाळी्र मर राळडपतरा त्प् शतध् दा ्रमऴाशरीय ष्ष्ट टया नषताच् 
ुरपार ााषी. यामतल् रोवळड १९ च् या ्रमादतभााीळामतल् रा यातमऱ तश्च चंद्रपनर लाल् षयातमऱ ग्राम पंचायत शदस् यांाा ाात ळधतता ्रममापप्र  दालऱ 
रर् यात  र ळवाीचम मतदतळाद द्प् अयंत गरा्च् आष् अऴम भानममरा आ. मतागंटीळार यांाम ऴाशा ळ ्रमऴाशाारड ्मांडऱी ळ याचा पाुपतराळा 
र्ऱा. 

 

आ. शततमर मतागंटीळार यांच् या या ्रमय ाांाा यऴ ्रमात त ााऱ् अशना रा य ऴाशााच् या ग्रामवळराश वळभाागाा् वळऴ्व ााा म् षपना ाात ळधतता 
्रममापप्र  शादर रर् याााात पता् च  र ळवाीचम मतदतळाद द्् याचा रापीय त्तऱा आष्. यामतल् रा यातमऱ शरपंच ळ ग्राम पंचायत शदस् यांाा 
मोुा नदऱाशा ममलाऱा आष्. 



 



 



 



 



 


