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ळवाानुळवे शत्ता भऩभोगणा-या क ग्रें श ऩसामुलेच दे ऴात शमसयांचा डोंगर भभा राषीऱा आषे . मागीऱ ऩाच ळवाात ऩंतप्रधान नरें द्रभाई

मोदी यांनी या दे ऴाऱा प्रगतीऩथाळर नेण्याशा प प्रयत्नांची ऩराकाटटा केऱी आषे . आज गररबी षटाळचा नारा दे णा-या क ग्रें शने गररबी
षटवळण्याचा प्रयत्न केऱा अशता तर या दे ऴाचे चचत्र ळेगले अशते. गररबी काय अशते याची जाणीळ नरें द्रभाई मोदी यांना आषे .
त्यामुलेच त्यांनी या दे ऴातीऱ गररबांच्या वळकाशाशा प अनेक योजना अमऱात आणल्या आषे त. ऩाच ळवाात मोदी शरकारने केऱेऱा
दे ऴाचा वळकाश जनतेने अनुभळऱा आषे . त्यामुले ऩुषा एकदा मोदी शरकार या दे ऴात शत्तारुढ ह षोईऱ अशा वळचळाश यक्त करत
षं शराज अषीर यांचा वळजय शनु नश्चचत अशल्याचे प्रनतऩादन रायाच्या ग्रामवळकाश, महषऱा ळ बाऱवळकाश मंत्री ऩंकजा मंड
ु े यांनी
केऱे.

हद. 05 एवप्रऱ रोजी चंद्रऩर श्जऱषयातीऱ मऱ
ु येथे जाषीर शभेत ऩंकजा मुंडे बोऱत षोत्या. याळेली अथामंत्री शुधीर मुनगंटीळार,

चंद्रऩर-ळणी-आणी ऱोकशभा मतदार शंघाचे भाजऩा-शऴळशेना-ररऩाई (आ) मषायत
ु ीचे भमेदळार षं शराज अषीर, श्जल्षा ऩररवदे चे अध्यस

दे ळराळ भोंगले , भाजऩाचे श्जल्षाध्यस षरीऴ ऴमाा, माजी श्ज.ऩ. अध्यसा श.. शंध्या गरु नुऱे, नगराध्यसा श.. रत्नमाऱा भोयर, प्रभाकर
भोयर, नंद ु रणहदळे आदींची प्रामुख्याने भऩश्सथती षोती.

याळेली बोऱतांना अथामंत्री शुधीर मुनगंटीळार यांनी षी ननळडणुक आम्षी वळकाशाच्या आणण वळचारांच्या मुदयदयांळर ऱहळीत अशल्याचे
प्रनतऩादन केऱे. श्जल्षयातीऱ वळकाशकामांची जंत्रीच त्यांनी मतदारांशमोर

े ळऱी. ऴाशकवय ळयदयय कय मषावळदययाऱय, कॅशर

ष सऩीटऱ, शयननकव ऴाला, बांबु शंऴोधन ळ प्रशऴसण केंद्र, ब टननकऱ गाडान, ताडोबा अंधारी याघ्र प प्रकल्ऩाऱा जागतीक दजााचे ऩयाटन

सथल करणे, चचचडोष, चचचाला, ऩलशगांळ आमडी याशारखे शशंचन प्रकल्ऩ अशे अनेक वळकाशकामे ळ प्रकल्ऩ मंजर ााऱे अशन
ु काषी
प्रगतीऩथाळर आषे त. प्रत्येक नागररकांच्या जीळनात ळ चेष-याळर आनंद ननमााण षाळा या भदयदे ऴाने काम करण्याची आळचयकता
आषे . षा भदयदे ऴ शाध्य ााऱा तरच षजारों ऱाखों ऴषीदांनी हदऱेऱी प्राणांची आषुती शाथा रे ऱ. षा श्जल्षा रायाशा प वळकाशाचे
म डेऱ रे ऱ याचा मऱा वळचळाश आषे , अशेषी ते याळेली बोऱताना म्षणाऱे. मी वळरोधी ऩसाचा आमदार अशतांना शुध्दा माजी
मुख्यमंत्री कमाळीर मा.शा. कनमळार यांचे समारक मुऱ ऴषरात भभारण्याशा प यऴसळी प्रयत्न केऱा. चचचडोष षा मषत्ळाकांसी
शशंचन प्रकल्ऩ आऩण ऩण
ु ा केऱा अशन
ु कोटगऱ प्रकल्ऩ शध्
ु दा ऩण
ु ा करत आषे . गोशीखद
ु ा प्रकल्ऩाचे ऩाणी शध्
ु दा केंद्राचा शषे

ााल्याळर शमलणार आषे . ऩोंभुणाा आणण मुऱ या ताऱुक्यात धान भत्ऩादक ऴेतक-यांच्या प्रगतीच्या ष्टटीने राईश क्ऱसटर आऩण

शुरुढ  करीत आषोत. आयुटयमान भारत योजनेचा ऱाभ या भागातीऱ नागररकांना शमलण्याच्या ष्टटीने आऩण सळतंत्र यंत्रणा आखऱी
आषे . भळऱा योजनेअत
ं गात शळाांना गॅश कनेक्ऴन भऩऱ्ध करण्यात आऱे आषे . 2515 या ऱेखाशऴवाा अंतगात गाळातीऱ अंतगात

रसते, शामाश्जक शभागष
ृ ळ नाऱी बांधकामाशा प मो या प्रमाणाळर ननधी आऩण भऩऱ्ध करुढ न हदऱा आषे . केळल या श्जल्षयाच्या
वळकाशाचा ध्याश आम्षी भराऴी बालगऱा आषे . शत्ता षे आमच्याशा प शेळेचे माध्यम आषे . मतदारांच्या मनात सथान ननमााण
करणे षे च आमचे ध्येय अशल्याचे अथामंत्री शुधीर मुनगंटीळार बोऱतांना म्षणाऱे.
या ऱोकशभा सेत्रातीऱ मषायत
ु ीचे भमेदळार षं शराज अषीर यांनी ऩ
ु षा एकदा या दे ऴात मोदी शरकार शत्तारुढ ह षोई अशा वळचळाश
यक्त केऱा. आम्षी वळकाश करणारी माणशे आषोत. राजकारण षे आमच्याशा प शमाजकारणाचे, शमाज शेळेचे दाऱन आषे .

ऩंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी या दे ऴाऱा प्रगतीच्या अत्युच्च शऴखराळर नेऱे आषे . या ऱोकशभा सेत्रातीऱ नागररकांची शेळा षे च आऩऱे
ध्येय अशऱयाचे शांगत ऩुषा एकदा मतरुढ ऩी आशऴळााद दे ण्याचे आळाषन त्यांनी भऩश्सथतांना केऱे. या जाषीर शभेऱा मऱ
ु ऴषर ळ
ऩररशरातीऱ नागररकांची मो या शंख्येने भऩश्सथती षोती.

