*भाऊंट एल ्शये व ्ट वय कयणा-मा आददलावी वलद्माथम
्् ांना नोकयी मभऱण ्माफाफत वलधानवबेत
ळावनाचे रष लेधणाय – आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय*

*जिलती मेथे भदशरांच ्मा रषणीम उऩजथथतीत तेिजथलनी भदशरा िागय वभ ्भेरन वंऩन ्न.*

याि ्मात बािऩाची वत ्ता अवताना जिलती नगय ऩंचामत षेत्रातीर अनेक मोिनांवाठी, वलवलध
वलकावकाभांवाठी आभ ्शी ननधी उऩरफ ्ध केरा. मा बागातीर आददलावी आश्रभळाऱातीर

वलद्माथम
्् ांनी भाऊंट एल ्शये व ्टवायखे उं च मळखय वय कयत मभळन ळौम् मळव ्ली केरे. आभ ्शी मा
वलद्माथम
्् ांना ऩोमरव वलबागात नोकयी दे ण ्माचे ठयवलरे शोते, भात्र शे वलद्माथी अिन
ू शी

नोकयीऩावन
ू लंचचत आशे त. मेत ्मा वलधानवबा अचधलेळनात आऩण मा वलऴमाकडे ळावनाचे रष
लेधणाय अवर ्माचे प्रनतऩादन वलधीभंडऱ रोकरेखा वमभतीचे अध ्मष तथा भािी अथ्भत्र
ं ी आ.
वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी केरे.

ददनांक १२ पेब्रल
ु ायी योिी जिलती मेथे बािऩा भदशरा आघाडीतपे भकय वंक्ांतीननभीत ्त

आमोजित तेिजथलनी भदशरा िागय वभ ्भेरनात आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय फोरत शोते. मालेऱी

भंचालय बािऩाचे जिर ्शाध ्मष दे लयाल बोंगऱे , भािी आभदाय अॅड. वंिम धोटे , वद
ु ळ्न ननभकय,

बािऩा भदशरा आघाडी जिर ्शाध ्मषा अरका आत्राभ, भािी भशाऩौय अंिरी घोटे कय, वलिमारक्ष्भी
डोशे , जि.ऩ. वदव ्मा गोदालयी केंद्रे , कभराफाई याठोड, तारक
ु ाध ्मष केळल चगयभािी, वयु े ळ केंद्रे ,

ऩंचामत वमभतीचे उऩवबाऩती भशे ळ दे लकते, वन
ु ंदा याठोड, वनु नर भडाली, भाधल कुऱवंगे, पयीद
ळेख, रष्भीफाई आगराले, लऴा् गयु भे, भननऴा नंदचगयलाय, ऩाल्ताफाई गल ्शाये , मळरा चल ्शाण,
अभत
ु ्माने उऩजथथती शोती.
ृ लऴा् वऩर ्रेलाड, यािेळ याठोड मांची प्राभख

मालेऱी फोरताना आ. भन
ु गंटीलाय ऩुढे भ ्शणारे, १५ ऑगव ्ट २०२२ रा दे ळाच ्मा व ्लातंत्र्मारा ७५

लऴे ऩूण् शोतीर. आिशी भदशरांलय भोठमा प्रभाणालय अन ्माम, अत ्माचाय शोत आशे त. भशायाऴ ्ट्रात

मा घटनांभध ्मे ददलवेंददलव लाढ शोत आशे . नायीळक् तीने एकत्र मेत अन ्मामावलरूध ्द रढा दे ण ्माचे
आलाशन आ. भन
ु गंटीलाय मांनी मालेऱी केरे. ऩंतप्रधान नयें द्र भोदी मांच ्मा नेतत
ृ ्लातीर केंद्र
वयकायने भदशरांच ्मा कर ्माणावाठी अनेक मोिना याफवलर ्मा आशे त. मा मोिना प्रत ्मेक
भदशरेऩमंत ऩोशचाल ्मा मावाठी वलांनी प्रमत ्न कयण ्माचे आलाशन त ्मांनी मालेऱी केरे.

मालेऱी बािऩाचे जिर ्शाध ्मष दे लयाल बोंगऱे , भािी आभदाय अॅड. वंिम धोटे , वद
ु ळ्न ननभकय,

बािऩा भदशरा आघाडी जिर ्शाध ्मषा अरका आत्राभ आदींची बाऴणे झारीत. काम्क्भारा जिलती
मेथीर भदशरांची भोठमा वंख ्मेने उऩजथथती शोती.

