नागरयकाांना ददरेरा ळफ ्द प्राधान ्माने ऩूणण करू ळकरो माचा भनाऩावन
ू आनांद – आ. वध
ु ीय
भन
ु गांटीलाय

भायोडा - उभयी यव ्त ्माचे ल ऩुराच ्मा फाांधकाभाचे बभ
ू ीऩूजन वांऩन ्न.

चांद्रऩूय जजर ्शमातीर प्रसवध ्द ततथणव ्थऱ ल ऩमणटनव ्थऱ अवरेर ्मा वोभनाथ दे लव ्थानाचा ऩरयवय
अथाणत भायोडा ऩरयवयात भायोडा-उभयी यव ्त ्मालय ऩुराचे फाांधकाभ कयण ्माची नागरयकाांची भागणी
भी खतनज वलकाव तनधीच ्मा भाध ्मभातन
ु प्राधान ्माने ऩण
ू ण करू ळकरो माचा भरा भनाऩावन
ू

आनांद अवर ्माची बालना वलधीभांडऱ रोकरेखा वसभतीचे प्रभख
ां ी आ. वध
ु तथा भाजी अथणभत्र
ु ीय

भन
ु गांटीलाय माांनी ल ्मक् त केरी. वदय ऩर
ु ाचे ल यव ्त ्माचे फाांधकाभ ऩालऱमाऩल
ू ी ऩण
ू ण कयण ्माच ्मा
वच
ु ना वध
ु ्दा आ. भन
ु गांटीलाय माांनी ददर ्मा.

ददनाांक १८ भाचण योजी भर
ु तारक
ु ् मातीर भायोडा मेथे खतनज वलकाव तनधी अांतगणत भांजयू भायोडा
उभयी यव ्त ्मालयीर ऩर
ु ाचे फाांधकाभ तवेच भायोडा – उभयी यव ्त ्माच ्मा फाांधकाभाच ्मा बभ
ू ीऩज
ू न
वभायां बात आ. वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय फोरत शोते. मालेऱी जजर ्शा ऩरयऴदे च ्मा अध ्मषा वौ. वांध ्मा
गयु नुरे कामणक्रभाच ्मा अध ्मषव ्थानी शोत ्मा. कामणक्रभारा प्रभख
ु अततथी मा नात ्माने ऩांचामत

वसभतीचे वबाऩती चांद ू भानगोनलाय, वयऩांच सबकारू ळेंड,े उऩवयऩांच अनुऩ नेयरलाय ल वलण ग्राभ

ऩांचामत वदव ्माांची उऩजथथती शोती. श्री. प्रेभदावजी गेडाभ, श्री. नाभदे लयाल गयु नुरे, श्री. चांद्रकाांत
भद्
ु दभलाय, श्री. नथ ्थुजी खडवांग, श्री. वोभाजी बोमय माांच ्मा शव ्ते बभ
ू ीऩूजन वांऩन ्न झारे.

मालेऱी फोरताना आ. वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय भ ्शणारे, ददनाांक १५ ऑगव ्ट २०२० योजी भी भायोडा मेथे
कामणक्रभावाठी आरो अवता नागरयकाांनी वदय यव ्त ्माची ल ऩर
ु ाच ्मा फाांधकाभाची भागणी

भाझ्माकडे केरी शोती. भी नागरयकाांना मा यव ्त ्माच ्मा ल ऩर
ु ाच ्मा फाांधकाभावाठी ळफ ्द ददरा

शोता. वदय ळफ ्द भी ऩूणण करू ळकरो ल खतनज वलकाव तनधीतुन मा फाांधकाभावाठी ५० रष रू.
तनधी भांजयू करू ळकरो माचा भनाऩावन
ू आनांद अवर ्माचे ते मालेऱी फोरताना भ ्शणारे. शा

ऩरयवय कभणलीय भा. वा. कन ्नभलाय माांच ्मा वायख ्मा कभणलीयाची बभ
ू ी आशे , कभणमोगी फाफा आभटे
माांच ्मा वेला प्रकर ्ऩाची बभ
ू ी आशे . मा ऩरयवयाच ्मा वलकावावाठी आऩण वदै ल कदटफध ्द

अवर ्माचे आ. भन
ु गांटीलाय मालेऱी फोरताना भ ्शणारे. भायोडा ग्राभ ऩांचामत षेत्रातीर नषत्र
उद्मानावाठी भांजयू चेनसरांक पेवीांगचे बभ
ू ीऩूजन वध
ु ्दा मालेऱी कयण ्मात आरे.

मालेऱी वोभनाथ दे लव ्थान ऩरयवयाची ऩाशणी आ. वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांनी केरी. कोयोनाच ्मा
लाढत ्मा प्रादब
ु ाणलाच ्मा ऩाळल्ण बभ
ू ीलय वोळर डडव ्टन ्वीांग ऩाऱून कामणक्रभ वांऩन ्न झारा.

