*वंघटन फाधणीवाठी फुथ वक्रीम कयण ्मालय बय द्माला – आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय*
*आली तारक
ु ा बाजऩाच ्मा फुथ वंऩकक अभबमानाचा ळुबायं ब*

बायतीम जनता ऩाटीचे कामककते भ ्शणन
ू आऩरे ध ्मेम केलऱ वत ्ताप्राऩ ्ती नाशी तय तऱागाऱातीर
वाभान ्म ल ्मक् तीऩमंत ऩोशणे शे आऩरे ध ्मेम अवरे ऩाशीजे. ऩरयश्रभ केरे की मळ शभखाव

भभऱते. त ्माभऱ
ं ी तथा वलधीभंडऱ
ु े फुथ वक्रीम कयण ्मालय बय दे ण ्माचे आलाशन भाजी अथकभत्र
रोकरेखा वभभतीचे प्रभख
ु आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी केरे.

ददनांक 6 पेब्रल
ु ायी योजी लधाक जजर ्शमातीर आली मेथे फथ
ु वंऩकक अभबमानाच ्मा उदघाटनप्रवंगी

आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय फोरत शोते. मालेऱी भंचालय आ. दादायाल केचे, ऩंचामत वभभतीचे वबाऩती
शनभ
ं चयडे, नगय ऩरयऴद गटनेते प्रळांत ठाकुय, कृऴी उत ्ऩन ्न फाजाय वभभतीचे भाजी वबाऩती
ु त
वंदीऩ काऱे , फथ
ु अभबमान प्रभख
ु अळोक वलजमकय, जजर ्शा ऩरयऴद वदव ्म कांचन नांदयू कय,

बाजऩा ळशय अध ्मष जगन घाटे , तारक
ु ाध ्मष याजाबाऊ ठाकये , वनु नर गपाट, लैबल जगताऩ,
भनोज कवय आदींची प्राभख
ु ्माने उऩजथथती शोती.

मालेऱी फोरताना आ. भन
ु गंटीलाय ऩुढे भ ्शणारे, जो ऩमंत वंघटन भजफत
ु शोत नाशी तोऩमंत

व ्लव ्थ यशामचे नाशी. कामककतम
्क ांच ्मा ऩरयश्रभाच ्मा फऱालय आऩण तीन खावदायांलरून तीनळे तीन
खावदायांऩमंत ऩोशचरो आशे . दे ळदशताचा वलचाय जनाजनाच ्मा भनाभनाऩमंत ऩोशचवलण ्माची

आलळ ्मकता आशे . फुथ वक्रीम शोणे, त ्मानंतय ऩेजप्रभख
ु तमाय कयणे गयजेचे आशे . ळक् तीकेंद्र
प्रभख
ु ांनी त ्मांची फैठक घेलून आदळक फुथ यचना तमाय कयणे शे वंघटनेच ्मा दृऴ ्टीने अनतळम

गयजेचे आशे . प्रत ्मेक फुथलय वातत ्माने छोटे छोटे कामकक्रभ करून त ्मा भाध ्मभातुन जनजागयण
कयण ्माची आलळ ्मकता आशे . वोळर भभडीमा शे आज अनतळम प्रबाली भाध ्मभ आशे . मा

भाध ्मभाचा वंघटन फांधणीवाठी मोग ्म लाऩय कयत वोळर भभडीमाचे ग्रऩ
ु तमाय कयण ्माचे
आलाशन आ. भन
ु गंटीलाय मांनी मालेऱी फोरताना केरे.

मालेऱी फोरताना आ. दादायाल केचे मांनीशी फुथप्रभख
ु ांना भागकदळकन केरे. कामकक्रभारा आली
तारक
ु ा बाजऩाचे ऩदाधधकायी, कामककते, फुथप्रभख
ु मांची उऩजथथती शोती.

