
*ग्राम ऩंचायत स् तराळर षृ व  ग्रथंाऱय िनममीतत   

*आ. शधु र मनुगटंीळार यांच् या िनवनळ शंृ  ऩनततुन शाृारऱतऱा ऴततृ-यांच् या तषताचा कऩरम  

============================================================== 

राज् याचत मा   िथमंरंी   तथा चंरपूऩ र ल  षयाचत मा   ऩाऱृमंरी   आ. शधु र मनुगटंीळार यांच् या 
शंृ  ऩनततुन ग्राम ऩंचायत स् तराळर षृ व  ग्रथंाऱय िनममीतत चा कऩरम शरुू ृरण् यात आऱा िश न 
षा कऩरम शऩं ण ंल  षावर शरपयऩणत रािणळण् यात यतत आषत. 
चंरपूऩ र ल  षयाम् यत रग गार नमलणळण् याचत मु य शाधन ऴतत  षत िश न णळणळध णऩृांच् या 
ऱागळड शदंवांत ळ कत् ऩादनाशदंवांत मातषत  नमलण् याृतरता तशतच ऴतत शिंंध च  मातषत  नमलणत, 
प्रगत तंरी हानाच् या आधाराळर ऴतत  ृरणत शगऩत व् षाळत याशगितच ऩ ृ कत् ऩादनात ळाढ षगळ न 
ऩयांयानत त् याचंा आर्थंृ  ळ शामाल ृ स् तर कंचाळणत षा या कऩरमामाग ऱ शधु र मनुगटंीळार यांचा 
मलु कद्दतऴ षगता. ऴततृ-यांना ग्राम ऩंचायत स् तराळरच ृपड रगग िनयंरी ण, आधुिनृ ऩ् दत नत 
शधुातरत तंरी हानाच  मातषत  नमलण् याश मदत व् षाळ  याशाठी षी यग ना रािणळण् याचत त् यांन  
िनश् च त तृ ऱत. शदर यग नतच् या मा् यमातुन प्रत् यतृ ग्राम ऩंचायत ऱा ऩुस् तृांच् या 2 आऱमारी ळ 
227 षृ व  णळवयृ ऩुस् तृांचा शचं कऩऱ् ध ृरण् यात आऱा आषत. आताऩय त षी यग ना 
ल  षयात ऱ 800 ग्राम ऩंचायत म् यत रािणळण् यात आऱी आषत. याशाठी प्रत    यतृ ग्राम ऩंचायत ऱा 
40 ष ार रूऩयांचत िनुदान दतण् यात आऱत िश न यग नतच् या िमंऱि ाळण शाठी 3 ृगटी 20 ऱस 
रूऩयांच  तरत द ृरण् यात आऱी आषत. 

आ. शधु र मनुगटंीळार यांच् या ऩुढाृारानत ल  षा ळावमीतृ यग नतत ऱ नाणळ यऩुण ंयग नतितंगतं शन 
2018-19 म् यत शदर यग ना रािणळण् यात आऱी आषत. या यग नतच् या मा् यमातुन ल  षयात ऱ 
ऴततृ-यांना आधुिनृ तरंी हानाच् या शषाययानत प्रगतऴ ऱ ऴततृरी षगण् याश मगऱाच  मदत षगणार 
आषत. 

या कऩरमाशष टाटा ट्र्रस् ट च् या शषाययानत शधु र मनुगटंीळार यांन  ल  षयात ऱ चंरपूऩ र, मऱु 
,ऩोंवणुां, ि ऱारऩ र, ल ळत , गोंडणऩऩरी आणण नागव ड या ताऱुक यांम् यत शधन ऴततृरी प्रृ ऩ 
रािणळऱा आषत. ि यऩ र यतथत ऩं ाि नॅऴनऱ िँ तृ च् या शषाययानत ऴततृरी प्रनऴसण दृ् रपू कवारण् यात 
यतत आषत. मऱु यतथत स् ळतरंी  षृ व  मषाणळद्याऱय स् थाऩन ृरण् याचा िनणयं त् यांच् या ऩढुाृारानत 
घतण् यात आऱा आषत. चांदा तत िांदा या यग नतच् या मा् यमातुन शामषुीृ णळषीर िांधृामाशाठी िनध  
त् यांन  म ं र तृ ऱा आषत. चांदा तत िांदा या यग नतच् या मा् यमातुनच वा  ऩाऱा क ऱस् टर ऱा त् यांन  
प्रगत् शाषन तदऱत आषत. ग्राम ऩंचायत स् तराळर षृ व  ग्रथंाऱय िनममीतत चा कऩरम ल  षयाच् या षृ व  
णळृाशाऱा चाऱना दतणारा ठरणार आषत. 

 


