
*मऱु ऩंचायत शममती इमारतीशाठी शोऱरळर आधाररत वळद्यतु व् यळ्  ा उराररार – आ. शधुीर 
मनुगटंीळार* 

*मऱु ऩंचायत शममतीच् या इमारतीत ्म चा-यांशाठी ळाचनाऱयाचे उदघाटन* 

*आमदार ननधीतुन 10 शंगर् ळ ऩु् त्े उऩऱ् ध ्ररार* 

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

 

ऩंचायत शममती मऱुच् या इमारतीत ्म चा-यांशाठी ळाचनाऱयाची शं् ल् ऩना षी अनतऴय 
अमरमाना् ऩद ळ ्ततु्ा् ऩद आषे. या उऩ्रममाशाठी मा्या आमदार ननधीतुन मी 10 शगंर् 
उऩऱ् ध ्ूनन देरार अशनन या ळाचनाऱयाशाठी ऩु् त्े शधु् दा उऩऱ् ध ्ररार आषे. मऱु 
ऩंचायत शममती इमारतीशाठी शोऱारळर आधाररत वळद्युत व् यळ्  ा शधु् दा ऱळ्रच उरार यात 
येईऱ, अऴी घोवरा माजी अ  मतं्री आ. शधुीर मनुगटंीळार यांनी ्ेऱी. 

ददनां् 1 जुऱ ैरोजी ऩंचायत शममती मऱु ये ीऱ इमारतीत ्म चा-यांशाठी तयार ्र यात 
आऱेल् या ळाचनाऱयाचे उदघाटन आ. शधुीर मनुगटंीळार यांच् या ष् ते ्र यात आऱे. याळेली 
ऩंचायत शममतीचे शराऩती चंदन मारगोनळार, शळंग  वळ्ाश अधध्ारी ्ऩीऱ ्ऱोड,े उऩशराऩती 
घनश् याम जमुना्े, माजी शराऩती ऩुजा डोषरे, नगर ऩररवदेचे उऩाध् यस नदंन ररददळे यांची 
प्रामखु् याने उऩथि् ती षोती. याळेली ऩचंायत शममती ऩररशरात आ. शधुीर मनुगटंीळार यांच् या ष् त े
ळसृारोऩर शधु् दा ्र यात आऱे. 

*मऱु नगर ऩररवदेने बांधऱेल् या गालयांच् या चाव् यांचे ऱारा् याांना वळतरर* 

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

या ्ाय ्रममानंतर मऱु नगर ऩररवदेने 12 व् या वळ त आयोगाच् या ननधीअतंग त बांधऱेल् या गालयांचे 
चाळी वळतरर ऱारा् याांना ्र यात आऱे. आ. शधुीर मनुगटंीळार यांनी ऱारा् याांना चाव् या शऩुुद  
्रत व् यळशायाशाठी ऴुरेच्  ा ददल् या. याळेली थिजल् षा ऩररवदेच् या अध् यसा शत. शधं् या गरुनुऱे, 

मऱुच् या नगराध् यसा शत. र नमाऱा रोयर, मखु् याधध्ारी री.ी. शरनाई्, नगर ऩररवदेचे उऩाध् यस 
नंदन ररददळे, मषेंद्र ्र्ाडे, अजय गोगुऱळार, चंद्र्ांत आष् टन्र यांची प्रामखु् याने उऩथि् ती षोती. 
राजेऴ व् याश, ् ळराज शंतोवळार, अजंऱी गरळीर, शदंीऩ नन्ुरे, आरज ुगरळीर, जगदीऴ ्लश्र, 
मजंवुा शेऱे्र, गजानन मे्ाम, रचना गेडाम या ऱारा् याांना गालयांच् या चाव् यांचे वळतरर 
्र यात आऱे. 

 


