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नागाला, अजयऩूर, बोडाा येथे जाषीर शभा शांऩन् न 

 

नागररकाांऴी भेटीांच् या मा यमातुन शाधऱा शांळाद, जनतेचा उदांड प्रततशाद 

  

गेल् या 5 ळवाात वळकाशाचा झांझाळात ाम् षी चांरपूऩूर लजल् षयात तनमााण केऱा ाषे  िचचऩल् ऱी येथे बाांबु 
शांऴोधन ळ प्रशऴसण कें रपूाचे काम प्रगतीऩथाळर ाषे  बाांबु ऩाशून तयार षोणा-या या इमारतीची दखऱ 
शशांगाऩूरच् या प्रशश दी मा यमाांनी घेतऱी ाषे  ळाघाच् या षल् ऱयात म़ृत झाऱेल् या  यक् तीच् या कुटूांबाऱा 
शमलणा-या अथाशषाय्याच् या रकमेत ळाढ कन न ती मदत 15 ऱाख न ऩये करण् याचा तनणाय ाऩण घेतऱा 
ाषे  ळनाऱगतच् या गाळाांम ये मानळ ळन् यजीळ शांघवा कमी करण् याच् या दृष् टीने डश  यामाप्रशाद मुखज  
जनळनवळकाश योजनचे् या मा यमातनु लऱऩीजी गसश ळाटऩ ळ इतर अनेक शवुळधा ाम् षी उऩऱ ध केल् या 
ाषेत  वऩांऩलझोरा येथीऱ झोऩऱा मारोती ऩररशराचे शौंदय करणाचे काम ाम् षी ऩूणा केऱे ाषे  ताडोबा 
अांधारी  याघ्र प प्रकल् ऩाऱा ाांतरराष् रीय दजााचे ऩयाटन   थल म् षणून मान् यता देण् याच् या दृष् टीने ाम् षी 
वळवळध उऩक्रम राबवळत ाषोत  येत् या कालात बाांबऩुाशून रोजगार तनम तीच् या दृष् टीने बाांबु कल्   टरची 
तनम ती ाऩण करणार ाषोत  नागररकाांना ऴाशकीय योजनाांचा ऱाभ शषज घेता याळा यादृष् टीने ाळाज 
दो षी यांरणा ाऩण येत् या कालात राबवळणार ाषोत  या मतदार शांघाचा शळाांिगण वळकाश षेच ाऩऱे 
 येय अशून त् यादृष् टीने ाऩण ळचनब द अशल् याचे प्रततऩादन बल् ऱारऩूर वळधानशभा सेरातीऱ भाजऩा-
शऴळशेना-ररऩाई (ा)- राशऩ मषायुतीचे उमेदळार शुधीर मुनगांटीळार याांनी केऱे    

चांरपूऩूर ताऱुक् यातीऱ नागाला येथे ायोलजत जाषीर शभेत शुधीर मुनगांटीळार बोऱत षोते  याळेली भाजऩा 
नेते रामऩाऱ शशांष, लजल् षा ऩररवद शद  य गततम तनमगड,े रोऴनी खान, ाददळाशी ाघाडीचे नेते अऴोक 
अऱाम, ऩांचायत शशमतीचे उऩशभाऩती चांरपूकाांत धोडरे, ळाशुदेळ गाळांड,े ददऩक खनके, अन ण गेडाम, इम्रान 
ऩठाण ादीांची प्रामुख् याने उऩल थती षोती  

याळेली बोऱताना शुधीर मनुगांटीळार ऩुढे म् षणाऱे, ाजळर कधी न षे इतका तनधी गेल् या 5 ळवाात चांरपूऩूर 
लजल् षयाचया वळकाशाशाठ  ाऩण मांजूर केऱा ाषे  अजयऩूर येथे ऩांजाब नसऴनऱ बककेच् या शषाय्याने 
ऴतेकरी प्रशऴसण कें रपू षा उऩक्रम ाऩण राबवळत ाषोत  मुऱ येथे ऴाशकीय क़ृ वी मषावळद्याऱय   थाऩन 



करण् याचा तनणाय ाऩण घेतऱा ाषे  जे के  र  ट च् या मदतीने भाकड जनाळराांचे दभुत् या जनाळरात 
न ऩाांतरण करण् याशाठ चे कें रपू मारोडा येथे कायाान् ळीत ाषे  बल् ऱारऩूर वळधानशभा सेरात प्रत् येक राम 
ऩांचायतीत ऩाऱकमांरी क़ृ वी ळाचनाऱय षा उऩक्रम ाऩण शुन  केऱा ाषे  टाटा र  ट च् या शषकायााने मुऱ, 

ऩोंभुणाा, बल् ऱारऩूर, चांरपूऩूर या ताऱुक् याांम ये शधन ऴतेकरी प्रकल् ऩ ाऩण राबवळत ाषोत  िचचडोष शशांचन 
प्रकल् ऩाचे काम ऩूणा झाऱे अशून, ऩलशगाांळ-ामडी उऩशा शशांचन योजना, िचचाला ळ ऱगतच् या शषा 
गाळाांम ये ऩाईऩऱाईन द्ळारे शशांचन शुवळधा ऩुरवळण् याचा उऩक्रम, माजी माऱगुजारी तऱाळाांचे नुतनीकरण ळ 
दनु   ती, मतऱझरी तऱाळाच ेनुतनीकरण ळ दनु   ती, नऱे ळर म यम प्रकल् ऩाची दनु   ती अशे  याऩक काया 
शशांचन सेरात ाऩण केऱे ाषे  रोजगार ळ   ळयांरोजगार, वळद्याथ  वळकाश, ारोग् य, ऩाणी ऩुरळठा अऴा 
शळाच सेरात भरीळ कामिगरी करत या सेराऱा वळकाशाच् या मागााळर अरेशर करण् याचा प्रयत् न ाऩण 
ाजळर केऱा ाषे ळ भवळष् यातषी कन , अऴी ग् ळाषी त् याांनी याळेली बोऱताना ददऱी  

  

यानांतर अजयऩूर ळ बोडाा या गाळाांम ये शु दा शुधीर मुनगांटीळार याांनी जाषीर शभाांना शांबोिधत केऱे  
िचचऩल् ऱी, जाांभऱाा, नांदगूर, षलदी या गाळाांना भेटी देत त् याांनी नागररकाांऴी शांळाद शाधऱा  बल् ऱारऩूर 
वळधानशभा सरेात केऱेल् या वळकाशकामाांची मादषती त् याांनी नागररकाांना ददऱी  प्रत् येक गाळात नागररकाांनी 
त् याांचे जोरदार   ळागत केऱे  त् याांच् या ऩदयारा ळ भेटीांना तशेच जाषीर शभाांना ऱाभणारा जनतेचा उदांड 
प्रततशाद त् याांच् या वळजयाची ग् ळाषी देणारा ठरऱा  


