*मऱ
ु नगर ऩररवदे च ्या शभाऩती ऩदाच ्या ननळडणक
ू ीत भाजऩाचे ळचचश ्ळ*
*ऩाचषी शभाऩती ऩदाळर भाजऩाचे शदश ्य*

चंद्रऩूर जजऱ ्षयातीऱ मऱ
ु नगर ऩररवदे च ्या शभाऩती ऩदाच ्या ननळडणक
ू ीत भारतीय जनता ऩार्टीने
आऩऱे ळचचश ्ळ कायम राखऱे अशन
ू ऩाचषी वळवय शममती शभाऩतीऩदी भाजऩाचे नगरशेळक
ननळडून आऱे आषे त.

ददनांक 4 जानेळारी रोजी मऱ
ु नगर ऩररवदे च ्या वळवय शममती शभाऩती ऩदाची ननळडणक
ू शंऩन ्न

झाऱी. यात बांधकाम शममती शभाऩतीऩदी प्रऴांत शमथच, ऩाणी ऩरु ळठा शममती शभाऩतीऩदी अननऱ
शाखरकर, मऴसण ळ क्रिडा शममती शभाऩतीऩदी ममऱींद खोब्रागडे, मदषऱा ळ बाऱकऱ ्याण शममती
शभाऩतीऩदी ऴांता मांदाले तशेच श ्ळच ्छता ळ आरोग ्य शममती शभाऩतीऩदी नंद ू रणददळे यांची
ननळड झाऱी आषे .

17 शदश ्यीय मऱ
ु नगर ऩररवदे त भारतीय जनता ऩार्टीचे 16 नगरशेळक ननळडून आऱे आषे त.

माजी अथचमंत्री आ. शध
ु ीर मन
ु गंर्टीळार यांच ्या नेतत
ु नगर ऩररवदे ळर भाजऩाने ननवळचळाद
ृ ्ळात मऱ
शत ्ता ममलवळऱी. त ्यानंतर आ. शध
ु ीर मन
ु गंर्टीळार यांनी या ऴषरात वळकाशाची ददघच मामऱका
तयार करत ऴषराचा चेषरामोषरा बदऱवळऱा. मऱ
ु ऴषरात आ. मन
ु गंर्टीळार यांच ्या ऩुढाकाराने
कमचळीर मा. शा. कन ्नमळार शांश ्कृतीक शभागष
ृ ळ श ्मारक, प्रऴाशकीय इमारत, आददळाशी

मऱ
ु ामऱ
ु ींचे ऴाशकीय ळशतीगष
ृ , बश श ्थानकाचे आधुननकीकरण ळ नूतनीकरण, क्रिडा शंकुऱाचे

बांधकाम, जऱतरण तऱाळाचे बांधकाम, 24 ताश ऩाणी ऩुरळठा करणारी ऩाणी ऩुरळठा योजना, इको
ऩाकच, आठळडी बाजार, ऴ ्यामाप्रशाद मख
ु जी शाळचजननक ळाचनाऱय, ऴषरातीऱ मख
ु ्य मागाचचे

मशमें र्टीकरण, अंतगचत रश ्त ्यांचे मशमेंर्टीकरण, ऩत्रकार भळनाचे बांधकाम, वळश्रामगष
ृ ाचे बांधकाम,
ऩंचायत शममती इमारतीचे बांधकाम, माली शमाजाच ्या वळद्याथय
्च ांशाठी श ्ळतंत्र ळशतीगष
ृ ाचे

बांधकाम आदी वळकाशकामे मंजरू झाऱी अशन
ू यातीऱ बरीच कामे ऩूणच झाऱी आषे त ळ काषी
प्रगतीऩथाळर आषे त.

मऱ
ु नगर ऩररवदे च ्या नळननळाचचचत शभाऩतींचे माजी अथचमंत्री आ. शध
ु ीर मन
ु गंर्टीळार, माजी केंद्रीय
गष
ृ राज ्यमंत्री षं शराज अषीर, जजऱ ्षा ऩररवदे च ्या अध ्यसा शौ. शंध ्या गरु नुऱे, भाजऩाचे

जजऱ ्षाध ्यस दे ळराळ भोंगले , भाजऩाचे माजी अध ्यस षरीऴ ऴमाच, मऱ
ु नगर ऩररवदे च ्या अध ्यसा

शौ. रत ्नमाऱा भोयर, नगरशेळक वळनोद मशडाम, शौ. रे खा येरणे, शौ. ळनमाऱा कोडाऩे, शौ. वळद्या

बोबार्टे , शौ. आऴा गऩ
ु ्ता, प्रऴांत ऱाडळे, शौ. शंचगता ळालके, शौ. ळंदना ळाकडे, मषें द्र करकाडे, ममऱींद
खोब्रागडे, शौ. प्रभा चौथाऱे, शौ. मननवा गांडऱेळार, चंद्रकांत आव ्र्टनकर, अजय गोगऱ
ु ळार यांनी
अमभनंदन केऱे आषे .

