फर ्रायऩूय ळशयाच ्मा वलकावावाठी याफवलण ्मात मेणा-मा प्रत ्मेक वंकर ्ऩनेच ्मा ऩूणऩ
ण णे ऩाठीळी – आ.
वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय

फर ्रायऩूय नगय ऩरयऴदे तपे इभायतीचे बूभीऩूजन वंऩन ्न.

फर ्रायऩूय ळशयातीर नागरयकांनी भाझ्मालय बयबरून प्रेभ केरे आशे . १९९५ च ्मा वलधानवबा

ननलडणूकीच ्मा प्रचायादयभ ्मान भी फर ्रायऩूय तारुका ननभीतीची प्रनतसा घेतरी शोती. नागरयकांच ्मा

प्रेभाच ्मा ल वलळ ्लावाच ्मा फऱालय शी प्रनतसा भी ऩूणण केरी. मा ळशयाच ्मा वलकावावाठी भी ळथीचे प्रमत ्न
केरे. फर ्रायऩयू नगय ऩरयऴदे च ्मा भाध ्मभातन
ु भंजयू वलकाव आयाखडमातीर आयषण क्रभांक ४१ ळॉऩींग
वेंटय वलणवभालेळक आयषण तत ्लानुवाय वलकसवत करून इभायत नगय ऩरयऴदे रा शव ्तांतयीत कयण ्माची
असबनल वंकर ्ऩना याफवलण ्मात आरी आशे . मा असबनल वंकर ्ऩनेफद्दर नगयाध ्मष शयीळ ळभाण ल

त ्मांच ्मा वलण वशका-माांचे भी असबनंदन कयतो. शे ळशय याज ्मातीर वलाणत वलकसवत ळशय ल ्शाले मादृऴ ्टीने
याफवलण ्मात मेणायी प्रत ्मेक वंकर ्ऩना वाकाय ल ्शाली मावाठी भी ऩूणऩ
ण णे ऩाठीळी अवर ्माचे प्रनतऩादन
वलधीभंडऱ रोकरेखा वसभतीचे प्रभुख तथा भाजी अथणभत्र
ं ी आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी केरे.

ददनांक ३० भाचण योजी फर ्रायऩूय नगय ऩरयऴदे च ्मा भाध ्मभातुन आमोजजत इभायत फांधकाभाच ्मा

बूभीऩूजन वोशऱमात आ. वुधीय भुनगंटीलाय फोरत शोते. भंजूय वलकाव आयाखडमातीर आयषण क्रभांक
४१ ळॉऩींग वेंटय वलणवभालेळक आयषण तत ्लानव
ु ाय वलकसवत करून नगय ऩरयऴदे रा शव ्तांतयीत

कयालमाच ्मा इभायतीचा बभ
ू ीऩूजन वोशऱा वंऩन ्न झारा. मा वोशऱमारा बाजऩाचे ज ्मेऴ ्ठ नेते चंदनसवंश

चंदेर, नगयाध ्मष शयीळ ळभाण, उऩाध ्मषा वौ. सभना चौधयी, वौ. ये णक
ु ा दध
ु े, भुख ्माधधकायी वलजम वयनाईक,

घनळ ्माभ भुरचंदानी, अजम दफ
ु े, काळी सवंश, सळलचंद द्वललेदी, वभीय केने, भनीऴ ऩांड,े ननरेळ खयफडे, आसळऴ
दे लतऱे आदींची प्राभुख ्माने उऩजथथती शोती.

मालेऱी फोरताना आ. वुधीय भुनगंटीलाय ऩुढे भ ्शणारे, फर ्रायऩूय ळशयात वलकावकाभांची ददघणभासरका
आभ ्शी तमाय केरी आशे . उऩवलबागीम अधधकायी कामाणरमाची ननभीती, तशसवर कामाणरम इभायतीचे

फांधकाभ, ऩंचामत वसभती इभायतीचे फांधकाभ, वलश्राभगश
ृ ाचे फांधकाभ, डामभंड कटींग प्रसळषण केंद्र, वुवज ्ज
नाटमगश
ु य फव व ्थानक, याजलैबली प्रलेळद्लायाची ननभीती, व ्भाटण ऩोसरव व ्टे ळन,
ृ , वलभानतऱावायखे वंद

छठऩूजा घाट, भुख ्म भागाांचे सवभें टीकयण, ळ ्माभाप्रवाद भुखजी लाचनारमाची ननभीती, अत ्माधुननक बाजी
भाकेट, ई-लाचनारमे, चाय फारोद्माने अळी वलवलध वलकावकाभे आभ ्शी ऩूणत
ण ्लाव आणरी. ळशयानजजक

दे ळातीर अत ्माधुननक अळी वैननक ळाऱा वाकायरी अवून वलण आलळ ्मक क्रक्रडा वुवलधांनी ऩरयऩूणण अवे
तारुका क्रक्रडा वंकुर दे खीर ऩूणत
ण ्लाव आरे आशे . वलकावकाभांच ्मा मा ददघण भासरकेच ्मा भाध ्मभातुन

फर ्रायऩयू ळशय फदरत गेरे आशे . मा ऩढ
ु ीर काऱातशी वलकावाची शी भासरका अळीच अल ्माशतऩणे वरू
ु
याशणाय अवर ्माचे आ. वुधीय भुनगंटीलाय मालेऱी फोरताना भ ्शणारे.

कामणक्रभाचे वंचारन काळी सवंश मांनी केरे तय नगयाध ्मष शयीळ ळभाण मांनी आबाय ल ्मक् त केरे. आ.

वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांची वलकावाफद्दरची कर ्ऩकता ल तऱभऱ शी आभच ्मावाठी भागणदळणक ल प्रेयणादामी
आशे . मातुनच मा ळशयाचा वलकाव वाधरा गेरा अवन
ू बवलऴ ्मातशी मा ळशयाच ्मा वलकावाचे ध ्मेम उयाळी
फाऱगून आभ ्शी कामणयत याशू, अवेशी शयीळ ळभाण भ ्शणारे.

