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चॊद्रऩूर दद १५ सप्टेंबर : मऴऺण आरोग्य ननयोजन ळ साॊडऩाण्याची उत्तम व्यळस्था असणाऱ्या आळश्यक 
सेळाॊनी ऩररऩणूण ऴाला एका स्ळयॊऩूणण महानगराकड ेचॊद्रऩूर ऴहराची ळाटचाऱ होत आहे. आगामी कालात 
यामध्ये उत्तरोत्तर भर ऩडऱे, असे सूतोळाच राज्याचे वळत्त ननयोजन भळन ननमॊत्रिताॊना चॊद्रऩूर जजल्ह्याचे 
ऩाऱक मॊिी सुधीर मुनगॊटीळार याॊनी आज येथे केऱे. 
रामनगर ऩररसरातीऱ दीऺाभूमी येथे रुऩयाॊच्या वळकासकामाॊचे उद्घाटन करताना ते बोऱत होते. आमदार 
नानाभाऊ ऴामकुले याॊच्या नेततृ्ळात ऴहरातीऱ वळकास महामॊडल ददऱी जात आहे. देऴाचे ऱऺ ळेधून घेणारे 
अनेक प्रकल्हऩ चॊद्रऩूर मध्ये राहत आहेत. आगामी कालात त्यामध्ये चॊद्रऩूर हे महानगर सुवळधाॊनी युक्त 
असे छोटे महानगर म्हणून नाळऱौकककास येईऱ असेही त्याॊनी याळेली व्यक्त केऱा. 
या कायणक्रमाच्या व्यासऩीठाळर आमदार नानाभाऊ ऴामकुले, महाऩौर अॊजऱीताई घोटेकर, आयुक्त सॊजय 
काकड,े स्थायी सममती सभाऩती राहुऱ ऩाळड,े नगरसेळक राहुऱ घोटेकर, छ्बुताई ळैरागड,े रळी आसळाणी, 
ऴीतऱताई आिाम, ळ सळण नगरसेळक उऩजस्थत होते. 
आजच्या भूममऩूजन कायणक्रमाॊमध्ये सॊत कॊ ळरराम चौक ते जुना ळरोरा नाका चौका ऩयतंचा रस्ता वळकमसत 
करण्याचे २.८५ कोटी , सीएचएसएऱ हॉजस्ऩटऱ ते चव्हाण कॉऱनी ऩयतंच्या २.८५ कोटी रुऩयाॊच्या मसमेंट 
काॉक्रीट रस्त्याचे बाॊधकाम, सॊवळधान चौक तुकूम ते गरुुद्ळारा छिऩती मेडडकऱ चौक ऩयतंच्या मसमेंट 
काॉक्रीट रस्त्याचे ३ कोटी ३८ ऱऺ रुऩयाॊचा कामाचा प्रामुख्याने समाळेऴ होता. 
चॊद्रऩूर ऴहराच्या ऩायाभूत सुवळधाॊमध्ये मोठ्या प्रमाणात भर ऩडत असून ऴहराचा चेहरामोहरा बदऱत आहे. 
माि हे काम होत असताना काही ददळस िास सहन कराळा ऱागतो. त्यासाठी या ऩररसरातीऱ जनतेने 
कोणतीही प्रनतकक्रया न देता मोठ्या प्रमाणात सुरू असणाऱ् या वळकास कामाॊना साथ ददल्हयाबद्दऱ त्याॊनी 
उऩजस्थत जनतेचे आभार ममानऱे.ऱळकरच बाॊधकामाचे काम ऩूणण करण्याकड ेआऩऱा कऱ असून सुॊदर 
रस्ते आऩल्हयाऱा ऱळकरच अऩणण होतीऱ, अऴी आऴा त्याॊनी व्यक्त केऱी. 
जजल्ह्यामध्ये सुरू असणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातीऱ वळकासकामाॊच्या प्रगती बद्दऱचा आढाळाही त्याॊनी याळेली 
सादर केऱा. आमदार नानाभाऊ ऴामकुले, महाऩौर अॊजऱीताई घोटेकर याॊच्यासोबत आऩल्हया वळकासकामाॊचे 
डबऱ इॊजजन अधधक गतीने सगली वळकास कामे ऩार ऩडतीऱ, असे आश्ळासनही त्याॊनी याळेली ददऱे. या 
कायणक्रमाचे सूिसॊचाऱन मोंटू मसॊग याॊनी केऱे. 

 


