
*उथलऩेठ येथीऱ ळाचनाऱय ळ ग्रामऩंचायत भळनाची इमारत ग्रामवळकाशाचा कें द्रब दं ुठरेऱ – आ. 
शधुीर मनुगटंीळार* 

उथलऩेठ या गाळात  ांधणय्ात येणा-या ळाचनाऱय ळ ग्रामऩंचायत भळन इमारतीचे भमूीऩूजन ०८ 
ऑक्टों र रोजी करणय्ात आऱे, या इमारतीचे  ांधकाम ऩुढीऱ ळवीचय्ा ऑक्टों र ऩुळी ऩुणण षोईऱ 
ळ षी इमारत ग्रामवळकाशाचा कें द्रब दं ुठरेऱ अऴी अऩेसा वळधीमडंल ऱोकऱेखा शममतीचे प्रमखु 
तथा माजी अथणमतं्री आ. शधुीर मनुगटंीळार यांनी ळय्क्त केऱी. उथलऩेठ या गाळाचय्ा 
वळकाशाशाठी आऩण शदैळ कटी धद् अशऱय्ाचे आ. मनुगटंीळार याळेली मष्णाऱे. 
दद. ०८ ऑक्टों र रोजी मऱु ताऱक्ुयातीऱ उथलऩेठ येथे ळाचनाऱय ळ ग्रामऩंचायत भळन 
इमारतीचय्ा भमूीऩूजन कायणक्रमात आ. शधुीर मनुगटंीळार  ोऱत षोते. आ. शधुीर मनुगटंीळार 
यांचय्ा उऩस्थथतीत २.५० कोटी रु. ननधी खचुणन  ांधणय्ात येणा-या या इमारतीचे भमूीऩूजन 
करणय्ात आऱे. याळेली स्जऱष्ा ऩररवदेचय्ा अधय्सा शौ. शधंय्ा गरुनऱेु, भाजऩाचे स्जऱष्ाधय्स 
देळराळ भोंगले, ऩंचायत शममती शदशय्ा ळवाण ऱोन ऱे, उथलऩेठचे शरऩंच ऩमऱदं्र शातऩुत,े उऩशरऩंच 
भारती वऩऩंले, मऱु नगरऩररवदेचे उऩाधय्स नंद ुरणददळे, भाजऩा भद्राळती ताऱकुा मषामतं्री नरेंद्र 
स्जळतोड,े ऩंचायत शममती भद्राळतीचे शभाऩती प्रवळण ठेंगणे, शाळणजननक  ांधकाम वळभागाचे 
उऩवळभागीय अमभयंता प्रऴांत ळशऱेु आदींची प्रामखुय्ाने उऩस्थथती षोती. 
याळेली  ोऱताना आ. शधुीर मनुगटंीळार ऩुढे मष्णाऱे, उथलऩेठ या गाळाने वळधानशभा 
ननळडणकुीत ९६ टक्के मतदान केऱे. या गाळाशाठी मी २ कोटी रु. ननधी रशत्य्ाशाठी उऩऱ ध् 
केऱा. आरो ममऴन,  ंददशत् नाऱय्ा, कृवी ळाचनाऱय आदी वळकाशकामे या गाळात ऩुणणतळ्ाश 
आणऱी. जेळष्ा जेळष्ा नागररकांनी वळकाशाशदंभाणत मागणी केऱी ती ऩुणण करणय्ाशाठी प्रयतन्ांची 
ऩराकावठ्ा केऱी. चचचाला ळ ऱगतचय्ा शषा गाळांमधये्  ंद नमऱका वळतरण प्रणाऱी द्ळार 
मशचंनाची शवुळधा उऩऱ ध् केऱी, टाटा ट्रशट्चय्ा शषाय्याने ९० गाळांमधये् ऴेतक-यांचे उतऩ्नन् 
ळाढवळऱे, जे.के. ट्रशट्चय्ा माधय्मातुन दगुध् उतऩ्ादनाचा प्रकऱऩ् रा वळऱा. स्जऱष्यातीऱ ८२४ 
ग्रामऩंचायतींमधये् ऴेतक-यांना ऴेतीवळवयक मागणदऴणनाचय्ा दृवट्ीने ळाचनाऱय षा उऩक्रम 
रा वळऱा. आज ळाचनाऱय ळ ग्रामऩंचायत भळन इमारतीचय्ा  ांधकामा ा त ददऱेऱा ऴ द् ऩुणण 
षोत आषे. याचा मनाऩाशनू आनंद षोत आषे अशेषी ते मष्णाऱे. 
या इमारतीचे शकंऱऩ् चचत्र जय्ा ऩधद्तीने तयार करणय्ात आऱे आषे तय्ाच ऩधद्तीने देखणय्ा 
शळ्रुऩाची इमारत उभी रषाळी अऴी अऩेसा तय्ांनी याळेली ळय्क्त केऱी. गाळक-यांनी 
रोजगाराचय्ा दृवट्ीने प्रयतन् करणय्ाची मागणी केऱी, या शदंभाणत रोजगाराशदंभाणत षे गाळ 
आदऴणळत ठरेऱ याशाठी आऩण ऩुणण प्रयतन् करु. उथलऩेठ षे गाळ शोऱार गाळ करणय्ाची मागणी 
शरऩंचांनी केऱी. आज राजय्ात आमचे शरकार नाषी. तरीषी प्रयतन्ऩूळणक षे गाळ मषारावट््रातीऱ 
ऩदषऱे शोऱार गाळ ठरेऱ याशाठी प्रयतन्ांची ऩराकावठ्ा करणार अशऱय्ाचे ते मष्णाऱे. 



या ऩररशरातीऱ गायमखु देळशथ्ानचा ऩयणटन वळकाश करणय्ाशाठी मी प्रयतन् केऱे ळ या 
ऩररशराचा वळकाश करणय्ात आऱा. या शदंभाणत अनतररक्त ननधी उऩऱ ध् ळष्ाळा मष्णनू 
ळनवळभागाचय्ा शचचळांशष  ैठक घेळुन आऩण ननधी उऩऱ ध् षोणय्ाशाठी आऩण प्रयतन् करणार 
अशऱय्ाचेषी ते मष्णाऱे. वऩऩरीददसीत येथीऱ ऴाला उतत्म कराळी अऴी मागणी नागररकांनी 
केऱी आषे. या शदंभाणत तळ्ररत अदंाजऩत्रक तयार कराळे अशेषी ते मष्णाऱे. ऩंतप्रधान आळाश 
योजनेचय्ा माधय्मातुन या गाळात घरकुऱ मजंरु करणय्ाशाठी देखीऱ आऩण प्रयतन् करणार 
आषोत. ऩंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदींना मॉडऱे गाळ करणय्ाचय्ा दृवट्ीने ननधी उऩऱ ध् ळष्ाळा 
याशाठी देखीऱ प्रयतन् करेन अशे शांगताना ऱषरो शे डरकर नौका ऩार नषी षोती कोमऴऴ करने 
ळाऱो की षार नषी षोती षे तय्ांनी ठाशनु शांगीतऱे. 
चचरोऱी-खाऱळशऩेठ-उथलऩेठ-नऱेऴळ्र षा ५.५० मीटरचा रशत्ा डां री रशत्ा अशनू षा रशत्ा 
मशमेंटचा करणय्ात येणार अशनु ऩेस््षंग  ऱ्ॉक, मशशी ड्रने याशष षा रशत्ा तयार करणय्ात येईऱ 
अशेषी आ. मनुगटंीळार मष्णाऱे. 
राजय्ातीऱ मषावळकाश आघाडी शरकार ननवक््रीय अशनु १५ ळवे शतत्ेत अशताना कॉगें्रशने 
ओ ीशी  ांधळांशाठी काषीषी केऱे नाषी. आज भाजऩा ओ ीशी  ांधळांशाठी प्रयतन् करत अशताना 
कॉगें्रशने अऩप्रचार चाऱवळऱा आषे. आमष्ी शतत्ेत अशताना ननराधारांचे अनुदान ळाढवळऱे. मात्र षे 
शरकार ऩाच-ऩाच मदषने ननराधारांचे अनुदान देत नाषी, ऴेतक-यांचे ऩैशे देत नाषी, वळषीरींचे ऩैशे 
देत नाषी. आमचे शरकार ऩुनष्ा आऱय्ाश ननराधारांचे अनुदान १५०० रुऩयांऩयतं ळाढळू अशेषी ते 
मष्णाऱे. ऩतंप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी गोरगरी ांशाठी अनेक योजना रा वळऱय्ा. या योजना 
रा ळत गोरगरी ांचे कऱय्ाण केऱय्ा द्दऱ मोदीजींना आमऴळाणद ळ ऴुभेचछ्ा देणय्ाशाठी ऩोशट्काडण 
ऩाठवळणय्ाचे आळाषन तय्ांनी नागररकांना केऱे. 
याळेली स्जऱष्ा ऩररवदेचय्ा अधय्सा शौ. शधंय्ा गरुनुऱे, देळराळ भोंगले यांचीषी भावणे झाऱी. 
कायणक्रमाचे प्राशत्ावळक शरऩंच ऩमऱदं्र शातऩुते यांनी केऱे. कायणक्रमाऱा ग्रामऩंचायत शदशय् ळ 
नागररकांची मोठय शखंये्ने उऩस्थथती षोती. 
 


