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या आधी जेव्षा मी ऩंचायत शममतीमये आऱो षोतो तेव्षा ननळन इमारत बांधण्याची इच् ा ऩदाकधणा-यांनी व्यक्त

णेऱी षोती. आज षी इमारत ऩण
ू प षोळन
ू ऱोणानऩपत णरताना मऱा मनाऩाशन
ू आनंद षोत आषे . णेळल इमारत उत्तम

षोळून चाऱणार नाषी तर या मायमातुन ऱोणिषताची उत्तम दजापची णामे शुदा षोणे गरजेचे आषे . ऩंचायत शममती
षे एण रशसणारचे ममनी मंत्राऱयच आषे . ळंकचत, उऩेक्षसत, गरीबांना न्याय ममलाळा, त्यांच्या वजव्षालयाची णामे गतीने

व्षाळी याष्टीने या ऩंचायत शममतीच्या मायमातुन णाम षोणे मषत्ळाचे आषे . ऩंचायत शममतीची षी इमारत शळप

शामान्य जनतेच्या शमयांच्यारनराणरणाचे रशसऴत दाऱन रराळे, अशे रशसरतऩादन माजी अथपमंत्री आ. शध
ु ीर मुनगंटीळार
यांनी व्यक्त णेऱे.

िदनांण 27 जानेळारी रोजी चंद्रऩूर वजल्षयातीऱ मुऱ ऩंचायत शममतीच्या इमारतीच्या ऱोणाऩपण शोषलयात आ. शध
ु ीर
मन
ु गंटीळार बोऱत षोते. याळेली मंचाळर वजल्षा ऩररवदे च्या अयसा श.. शंया गरु नऱ
ु े, ऩंचायत शममतीचे शभाऩती
चंद ू मारगोनळार, उऩशभाऩती घनश्याम जुमनाणे, नगर ऩररवदे च्या अयसा श.. रत्नमाऱा भोयर, वजल्षा ऩररवदे चे
शभाऩती राजू गायणळाड, शुरनऱ उरणुडे, नागराज गेडाम, श.. रनतू च.धरी, वजल्षा ऩररवद शदय मऴतऱ बांबोले ,

ऩथ्
ू ा डोषणे
ृ ळीराज अळताडे, ऩंचायत शममती शदया श.. जयरी ी ळऱणेळार, श.. ळवाप ऱोनबऱे, माजी शभाऩती श.. ऩज

शंजय मारणळार, नगर ऩररवदे चे उऩायस नंद ू रणिदळे, भाजऩा नेते राजेंद्र गांधी, रशसनळण ऩडळेणर, रशसभाणर भोयर आदींची
रशसामख्
ु याने उऩवथती षोती.

याळेली बोऱताना आ. मन
ु गंटीळार ऩुढे म्षणाऱे, या मतदार शंघात गेल्या 5 ळवापत आऩण नळणाशाचे अनेण रशसणल्ऩ

आणऱे. यातीऱ णाषी ऩूणप झाऱे ळ णाषी रशसगतीऩथाळर आषे . मशंचनाच्या ष्टीने ळरदान ररणारा कचचडोष रशसणल्ऩ ऩण
ू प

णेऱा. षूमन मशंचन रशसणल्ऩ ऴेळटच्या टयात आषे . कचरोऱी येथे रिज ज णम बंधारा आऩण बांधऱा. अऴा ऩदतीचे
बंधारे 100 िरणाणी मषारार शरणार बांधणार आषे . 403 अंगणळाडया आऩण आयएशओ मांनांकणत णेल्या. टाटा रट
च्या शषणायापने अनेण रशसणल्ऩ राबनळऱे. चांदा ते बांदा या योजनेअंतगपत अनेण उऩक्रम राबनळऱे.

कचचाला ळ ऱगतच्या शषा गाळांशारप ऩाईऩऱाईन वाळारे मशंचन शुनळधा ऩुरनळण्याची योजना ऩूणप झाऱी अशन
ू मुऱ

ऴषरात इणो ऩाणप, तषमशऱ णायापऱय, टे डडयम, जऱतरण तऱाळ, ऩाणी ऩुरळरा योजना, बशथानण, ळाचनाऱय, णमपळीर
मा. शा. णन्नमळार शभागष
ृ , भाजी बाजाराचे बांधणाम, नळरी ामगष
ृ , मशमेंट रत्यांचे बांधणाम अऴी नळनळध नळणाशणामे
शुरू आषे त ळ णाषी ऩण
ू त्प ळाश शुदा आऱी आषे . एमएशएमई च्या मायमातुन मुऱ ळ ऩभभुणाप ताऱुक्यात ननळन

रशसणल्ऩांशारप रनधी दे ण्याचे णेंद्रीय मंत्री री ी. रनतीन गडणरी यांनी आश्ळाशन िदऱे आषे . आज जरी मी शत्ताऩसात

नशऱो तरीषी या मतदार शंघाच्या, वजल्षयाच्या नळणाशाशारप रनधी चेचुन आणण्याशारप रशसयत्नांची ऩराणारा णरे न,
अशेषी ते याळेली बोऱताना म्षणाऱे.

याळेली वजल्षा ऩररवदे च्या अयसा श.. शंधया गुरनुऱे, ऩंचायत शममतीचे शभाऩती चंद ू मारगोनळार आदींची भावणे
झाऱीत. ऩंचायत शममतीच्या नूतन इमारतीचे ऱोणाऩपण आ. शध
ु ीर मुनगंटीळार यांच्या षते णरण्यात आऱे.
णायपक्रमाऱा नागररणांची मोरया शंख्येने उऩवथती षोती.

