कामााचे भूलमाॊकन कयणायी ददनदर्ळाका प्रेयणादामी..आ.भुनगॊटीलाय

आ वुधीयबाऊ भन
ु गॊटीलाय वेलाकेंद्राच्मा ददनदर्ळाकेचे प्रकाळन

वुधीयबाऊॊच्मा कामााची प्रेयणा घेत वेलाकेंद्राभापात वलवलध उऩक्रभ ऩण
ू त्ा लाव - दे लयाल बोंगऱे

दयलऴी र्बॊतीलयीर ददनदर्ळाका फदरत अवते,ऩण अनेकाॊभधे फदर शोत नाशी.त्माॊची जीलनळैरी तळीच अवते.काशी रोकॊ लऴाबयाचे
ननमोजन करून कामा कयतात,ल ळेलटी आऩलमा कामााचे भूलमाॊकन शी कयतात.घुग्गुव भधीर आ वुधीयबाऊ भुनगॊटीलाय वेला
केंद्राने ददनदर्ळाका प्रकार्ळत करून स्लभूलमाॊकन केरे आशे .वेलाकामााचे भूलमाॊकन कयणायी ददनदर्ळाका प्रेयणादामी अवते,अवे
प्रनतऩादन आ.वध
ु ीयबाऊ भन
ु गॊटीलाय माॊनी केरे.ते कोनेयी तराल मेथे आ वध
ु ीयबाऊ भन
ु गॊटीलाय वेलाकेंद्र तपे आमोजजत
ददनदर्ळाका प्रकाळन कामाक्रभात

फुधलाय(३० डडवेंम्फय)रा फोरत शोते.

मा लेऱी आ वुधीयबाऊ भुनगॊटीलाय वेलाकेंद्राचे वलेवलाा ल बाजऩा जजलशाध्मष दे लयाल बोंगऱे ,भशाऩौय याखी काॊचराालाय,बाजऩा
जजलशाध्मष (ळ)डॉ भॊगेळ गुरलाडे,
वललेक फोढे (अध्मष, बाजऩा घुग्गव
ु )
ननयीषण ताॊड्रा (उऩवबाऩती, ऩ.व.चॊद्रऩूय)
वॊतोऴ नन
ु े(वयऩॊच ग्राभ ऩॊचामत घग्ु गव
ु ) र्वनू इवायऩ (वदस्म ग्राभ ऩॊचामत) बाजऩ नेते ळाभ आगदायी, प्रवलण वोदारय, फफरू
वातऩुत,े ननयॊ जन डॊबाये , ळयद गेडाभ, भधुकय धाॊड,े अजगय खान, कोभर ठाकये , अभोर तुरवे माॊची प्राभुख्माने उऩजस्थती शोती.

आ.भन
ु गॊटीलाय ऩढ
ु े म्शणारे,कोयोना काऱात मा वेला केंद्राने केरेरे कामा प्रळॊवनीम आशे .स्थाननक नागरयक अवो की ऩयप्राॊतात
अडकरेरे नागरयक वलाांची वोम ल वेला कामाकत्माांनी केरी.आऩण वाये कोयोना मोद्धा अशात,अवे म्शणून त्माॊनी कौतुक केरे.
मालेऱी फोरताॊना दे लयाल बोंगऱे म्शणारे,आ वध
ु ीयबाऊ भन
ु गॊटीलाय माॊच्मा भऱ
ु े घुग्गव
ु चा वलकाव झारा.त्माॊच्मा ऩालरालय ऩाऊर
ठे लून वेला केंद्र भापात वलवलध वेला कामा केरे जातात. बायतीम जनता ऩाटीच्मा ऩुढाकायातून मेथे

दशा फगीच्माॊची ननर्भाती

कयण्मात आरी, डॉक्टय फाफावाशे फ आॊफेडकय माॊच्मा ऩूणााकृती ऩुतळ्माच्मा जागेलय वलवलध वलकाव काभे, ग्राभीण रुग्णारमारा
भॊजयु ी, दशा शामभास्ट राईट, फवस्टॉ डची ननर्भाती,तीन वऩण्माच्मा ऩाण्माची टाकी, वलवलध दठकाणी वोराय ऩॊऩ ळद्
ु ध वऩण्माच्मा
ऩाण्मावाठी दशा आयो भळीन, वला वलाधभीम प्राथाना स्थऱाचा वलकाव, ऩळल
ु ैद्मकीम दलाखान्माची इभायत, जज ऩ ळाऱा ल अॊगणलाडी
इभायतीची ननर्भाती अवे अनेक उऩक्रभ ऩूणा कयण्मात आरे.८०० ऩरयलायारा ळीधाऩत्रिका,भतदाय नोंदणी,अटर वलश्लकभाा वन्भान
मोजना,आमुष्मभान बायत मा वायखे ळेकडो,यक्तदान र्ळत्रफय मा वायखे ळेकडो उऩक्रभ याफवलरे जात अवून त्माचा आढाला
ददनदर्ळाकेत घेण्मात आरा आशे , अवे ते म्शणारे.
कामाक्रभाचे वॊचारन ल प्रास्तावलक वललेक फोढे माॊनी केरे,तय ननयॊ जन ताॊन्द्रा माॊनी आबाय भानरे.

