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ु ीय भन
ु गांटीलाय*
*भुर तारक्
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केलऱ ळावकीम नोकयी म्शणून काभ न कयता वभाजाप्रती आऩल्मा दानमत्लाची जाणील ठे लून काभ कयणाये श्री

प्रभोदयाल फोंगीयलाय माांच्मावायखे कततव्मननष्ठ अधधकायी भशायाष्राच्मा प्रळावनाची ळान अवल्माचे प्रनतऩादन भाजी
अथतभांत्री आभदाय वध
ु ीय भुनगांटीलाय माांनी केरे. मेत्मा वाडेतीन लऴातत भुर तारुकमात ंवांचनाच्मा भोठमा वोमी
उऩरध शोणाय अवल्माचे प्रनतऩादन त्माांनी मालेऱी केरे.

चांद्रऩूय जजल््मातीर भूर तारक्
ु मातीर धचयोरी मा गालात वेलाननलत्त
ृ वनदी अधधकायी श्री प्रभोद फोंधगयलाय माांचा

वत्काय ग्राभऩांचामतीच्मा लतीने आमोजजत कयण्मात आरा शोता मालेऱी भांचालय श्री प्रभोद फोंगीयलाय, भाजी अथतभांत्री
आभदाय वध
ु ीय भुनगांटीलाय, जजल्शा ऩरयऴदे च्मा अध्मष वौ वांध्मा गुयनुरे, धचयोरी ग्राभऩांचामतीचे वयऩांच ळांरक

दहशलरे आदीांची प्राभुख्माने उऩजथथती शोती . धचयोरी मा गालात ब्रिज कभ फांधाया फाांधण्माची कल्ऩना श्री. प्रभोद

फोंगीयलाय माांनी भाजी अथतभांत्री आ. वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांच्मावभोय भाांडरी. आ. भन
ु गांटीलाय माांनी वदय ब्रिज कभ
फांधाया फाांधण्मावाठन ननधी उऩरध केरा ल धचयोरी लांवमाांवाठन भोठन वोम उऩरध झारी. श्री प्रभोद फोंगीयलाय

माांनी माफाफत घेतरेल्मा ऩुढाकायाफद्दर धचयोरी ग्राभऩांचामतीच्मा लतीने त्माांचा वत्काय कामतक्रभ आमोजजत कयण्मात
आरा शोता. आ. वध
ु ीय भुनगांटीलाय माांच्मा शथते श्री. प्रभोद फोंगीयलाय माांचा वत्काय कयण्मात आरा.

मालेऱी फोरतारा आ. वुधीय भुनगांटीलाय ऩुढे म्शणारे, कोणत्माशी कलकावकाभाांभध्मे ऩाण्माची वोम शी कलळेऴ भशत्लाची
आशे कायण त्माचा पामदा नागरयकाांना हदघतकाऱ शोतो. 2 लऴातऩूली श्री. प्रभोद फोंगीयलाय माांनी वदय फांधा-माच्मा
फाांधकाभाफाफत इच्छा व्मक्त केरी शोती. मा फांधा-मावाठन भी प्रमत्नऩूलक
त ननधी भांजूय केरा. आज शा फांधाया

याज्मावाठन ननश्चीतच हदळादळतक ठयणाय आशे . भायोडा यथत्मालय वुध्दा अवाच ब्रिज कभ फांधाया फाांधण्मात आरा

अवन
ू त्माची ककां भत केलऱ 9 रष रू. आशे . भाझ्मा भतदाय वांघात प्रत्मेक ब्रिजलय अवा फांधाया फाांधराच ऩाशीजे अवा
आग्रश भी कलबागाकडे कयणाय आशे . वभध्
ू त
ृ द ळेतीवाठन ऩाणी भशत्लाचे आशे . माष्ष्टीने धचचडोश प्रकल्ऩ आम्शी ऩण

केरा. भर
ु तारक्
ु मातीर धचचाऱा ल रगतच्मा वशा गालाांवाठन ऩाईऩराईन द्लाये ंवांचन वुकलधा ऩुयकलण्माची मोजना
आम्शी ऩण
ू त केरी. ऩऱवगाांल-आभडी उऩवा जरंवांचन मोजना ऩण
ू त केरी. शूभन ंवांचन प्रकल्ऩ ऩूणत व्शाला मावाठन
गेरी चाय लऴे भी केंद्र ळावनाच्मा थतयालय प्रमत्नळीर शोतो. आज शा प्रकल्ऩ अांनतभ टप्प्मात आशे . अनेक भाजी

भारगज
ु ायी तरालाांचे नत
ु नीकयण ल खोरीकयण आम्शी मा ऩरयवयात ऩण
ू त केरे आशे . भर
ु तारक्
ु मात ंवांचनाच्मा वोमी
भोठमा प्रभाणालय उऩरध व्शाव्मा मावाठन भी प्रमत्नळीर आशे , अवेशी ते मालेऱी फोरताना म्शणारे.

मालेऱी वत्कायारा उत्तय दे ताना श्री प्रभोद फोंगीयलाय म्शणारे आऩल्मा ऩदाचा अधधकायाचा लाऩय वलतवाभान्म जनतेच्मा
हशतावाठन व्शाला मा बालनेतून भी आजलय कामतयत याहशरो वेलाननलत्त
ृ ी नांतयच्मा काऱातशी ननयऩेषऩणे वभाजाची वेला
आऩण ऩण वातत्माने कयणाय अवल्माचे ते मालेऱी फोरताना म्शणारे धचयोरी ग्राभऩांचामतीच्मा ऩदाधधका-माांचे त्माांनी

आबाय व्मक्त केरे. मा कामतक्रभारा ग्राभऩांचामत ऩदाधधकायी धचयोरी गालातीर नागरयकाांची भोठ्मा वांख्मेने उऩजथथती
शोती.

