ग्रामऩंचायत ंळर प्रऴाशक बशवळण्याचा काला ्यादेशऴ ळरतत माे ्याळा – आ. शध
ु र
मन
ु ेंटतळार

या ननर्णयावळरोधात उच्च ्यायाऱयाच्या नाेऩर डंीऩ काकी याकचका देशाडऱ करर्ार
ऱोकऴाषतमय ग्राम ऩंचायत

क मषळाच  ाननक ळरा्य शं ा आष. मषाराष्टरात ऱ

कर्

27 षजार 782 ग्राम ऩंचायत ंऩैकी 14 षजार 314 ग्राम ऩंचायत ंच्या ननळीर्का 2020 मय षोळ
घातल्या आषत. आज कोवळी-19 जाेत क मषामारतच्या शंकटात या ननळीर्का घर् ऴय नाषत
आणर् योग्यषत नाषत. याशाकी मषाराष्टर वळधानश च्या ् श
ण क
ं ल्ऩ य ्कधळऴनात जषा ऴाशनान
कृव उऩ्न बाजार शममयांच्या ननळीर्का न घता शदेशर शममयांच ्यस ळ शंचाऱक

मंीलाऱा मदेश
ु तळाढ ददेशऱत. जजल्षा मयळतती  बकका, ऩत शं ा ळ शषकार सरातात ऱ ्या शं ांचा 5
ळवाणचा काऱाळध शंऩल्यामल
ु त ऱ ऩदेशाकधका-यांना मदेश
ु तळाढ देशण्याशाकी या काययायाच्या

्नव
ु ंेान वळधयक मंजर कऱ ळ मदेश
ु तळाढ देशण्याशंदेश ाणत ननर्णय कऱा. जो ननर्णय ऴाशनान

शषकारत शं ांशाकी कऱा, मयळतती  बककांशाकी कऱा, कृव उऩ्न बाजार शममयांशाकी कऱा तो

ननर्णय ग्राम ऩंचायत ंशदेश
ं ाणत ऱाे करर् ेरजच षोत. ननळीर्क षोळ घातऱल्या 14 षजार 314
ग्राम ऩंचायत ंळर आऩल्या ऩसाच्या ऩदेशाकधका-यांना ळ कायणकयाांना प्रऴाशक हषर्न नमता यलऱ
्ऴ शोय कऱत, ्यादेशऴ काढऱा.
कोळ ी-19 च्या प्रादेश ु ाणळाच्या कालात वळत आयोेाचा मोका ननध ग्रामऩंचायत ंना ददेशऱा ेऱा
तषा आऩल्या कायणकयाांच , ऩदेशाकधका-यांच नमर्क प्रऴाशक हषर्न नत

षाळ याशाकी षा

काला ्यादेशऴ शरकारन काढऱा आष. षा ्यादेशऴ शरकारन ताती न माे घण्याच आळश्यकता
आष. याशंदेश ाणमय वळध ळ ्याय वळ ाेान शरकारऱा जार् ळ करून ददेशऱत षोत की ्ऴा
ऩदेशत न रातय

यत ऱा ग्राम ऩंचायत च्या शरऩंच ऩदेशाच शरात
ु आणर् कायण ार शोऩवळर् योग्य

षोर्ार नाषत, षत ऱोकऴाषतच

ट्टा आष. शळण शरऩंच मे तो कोर्याषत ऩसाच्या वळचारांचा ्शो

यांना माझ वळनंत आष की आहषत उच्च ्यायाऱयाच्या नाेऩर डंीऩ काकी या ननर्णया वळरोधात
याकचका देशाडऱ करतत आषोत, आऩर्षत यामय आऩल्या ग्रामऩंचायत च मादषत ताती न यायाळ .
म मषाराष्टरात ऱ शळण वळधानश ा शदेशयांना आग्रषाच वळनंत करतत आषोत की यांन षा काला
्यादेशऴ माे घण्याच माेर् रा्य शरकारऱा कराळ ळ ऱोकऴाषतच्या मल्
ु यांच रसर् कराळ
्शषत आ. शध
ु र मन
ु ेंटतळार यांन हषटऱ आष.

