*चंद्रऩूर - बल्ऱारऩूर मागााळरीऱ सैननक ऴाले साठी आळश्यक ननधीची तरतूद ऩुरळणी मागणयांद्ळारे
करणार - उऩमख्
ु यमंत्री अजित ऩळार यांचे आ. मन
ु गंटीळार यांना आश्ळासन*

चंद्रऩूर - बल्ऱारऩूर मागााळरीऱ सैननक ऴाले च्या उळाररत बांधकामासाठी आळश्यक ननधीची तरतूद
ऩुरळणी मागणयांच्या माध्यमातून करणयाची मागणी मािी अथामत्र
ं ी आ. सध
ु ीर मन
ु गंटीळार यांनी

उऩमख्
ं ी श्री अजित ऩळार तसेच वळत्त वळभागाच्या सचचळांकडे केऱी. उऩमख्
ु यमंत्री तथा अथामत्र
ु यमंत्री
श्री अजित ऩळार यांनी सदर सैनीक ऴाले साठी भरीळ तरतूद करणयाचे आश्ळासन आ. मन
ु गंटीळार
यांना ददऱे.

सैननकी ऴाला हा आ. सध
ु ीर मन
ु गंटीळार यांचा महत्ळाकांऺी रकलकल्ऩ. सध
ु ीर मन
ु गंटीळार यांनी

राज्यात भािऩाचे सरकार थाऩन लाल्यानंतर रकलारं भीच्या कालात घेतऱेल्या महत्ळऩण
ू ा ननणायाऩैकी
रकलमख
ु ननणाय म्हणिे चंद्रऩरू ची सैननकी ऴाला. भारतात आििमतीऱा असणा-या 26 सैननकी

ऴालांऩैकी अनतऴय उत्तम अऴी ळातू चंद्रऩरू मध्ये ऩण
ू ा लाऱी आहे . ऩदहऱी 6 व्या ळगााची तक
ु डी
िन
ू 2019 ऩासन
ू दाखऱ लाऱी आहे . भारतातीऱ सळोत्तम सैननकी ऴाला म्हणन
ू ही ऴाला

नाळारूऩास आऱी आहे . ऱेफ्टनंट िनरऱ रािेंद्र ननंभोरकर यांच्या माध्यमातुनच आ. मन
ु गंटीळार

यांना सैननकी ऴाले च्या थाऩनेची रकलेरणा िमलाऱी आहे . चंद्रऩरू ळ बल्ऱारऩूर रत्याळरीऱ िभळकंु ड
िळलीऱ 123 एकरांमधीऱ सैननकी ऴाले ची ळातू ऩूणत्ा ळास आऱी आहे . या सैननकी ऴाले मध्ये

भारतातीऱ अद्ययाळत असे सैननकी संग्रहाऱय दे खीऱ आहे . वळऴाखाऩट्टणम, अमत
ृ सर, महू या

दठकाणी असऱेल्या सैननकी संग्रहाऱयाऩेऺा अचधक उत्तम हे संग्रहाऱय आहे . ताडोबाच्या ऩयाटकांना
सैननकी ऴाले च्या दऴानी भागांमध्ये भेट दे णयाची व्यळथा करणयात आऱी आहे . ननरीऺण कऺातून
या संऩूणा ऴाले चे कॅम्ऩस बघता येते. दे ऴासाठी सळोच्च बिऱदान दे णा-या ऴहीद ळीरांच्या

इनतहासाऱा दऴावळणयासाठी ऩुतले दे खीऱ उभे राहत आहे त. सभागह
ृ ामध्ये कारचगऱ युद्ध, भारताचे
राष्ट्रऩती एऩीिे अब्दऱ
ु कऱाम यांचे िीळनचररत्र ळ नौदऱाच्या थरारक रकलात्यक्षऺकाचे थ्री

डायमेन्ऴन मादहतीऩट दाखवळणयात येणार आहे . रणगाडे, वळमान, हे िऱकॉप्टर या सळा ऱढाऊ ळतू

यादठकाणी दऴानी ठे ळणयात आल्या आहे त. सैननकी ऴाले च्या कॅम्ऩसची दऴानी िभंत ही चंद्रऩूरच्या
ककल्ल्यारकलमाणे आहे . मैदान हे ऑिऱजम्ऩक दिााचे आहे . एक हिार ऺमतेचे रकलेऺागह
ृ , आधुननक
जळिमंग टॅं क ऩासन
ू तर सळा सवु ळधा या भारतीय सैन्यदऱाच्या मानांकनारकलमाणे आहे त.

आ. सध
ु ीर मन
ु गंटीळार यांच्या ऩाठऩुराव्याच्या माध्यमातून वळधानसभा अचधळेऴनात सादर होणाऱ्या
ऩुरळणी मागणयांमध्ये सदर सैननक ऴाले साठी भरीळ तरतूद होणार आहे

