*आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांचा ऩयु ग्रसतांना भदतीचा शात
*ऩाशणी दौ-मादयम्मान लदरेरे आलावन ऩण
्

*ऩयु ग्रसतांच्मा आय्म तऩावणीनंतय धा्म िटटचे लाटऩ
========================================================
ग्वीखद
ु धयणाचे दयलाजे उघडल्मानंतय बंडाया , गडचचय्री जजल्शमावश चंद्रऩय् जजल्शमातीर टाशी तार्
ु मांना यमाचा
पटटा फवरा. मात फल्रायऩ्य वलधानवबा षेत्रातीर भर
ु , ऩोंबण
ु ा तारु्माचाशी वभालेळ आशे . ऩुयग्रसत बागाची

ऩाशणी आ. वध
ु ीय भुनगंटीलाय मांनी द्न लदलवाऩ्ली टेल्मानंतय ऩाशणी दौ-मादयम्मान ऩयु ग्रसतांना वलत्ऩयी भदत

टयण्माचे आलावन लदरे. माचलेऱी यमांनी आय्म तऩावणी िळफीय घेण्माचेशी जाशीय टेरे श्ते. यमाअनुनऴ
ु ंगाने आज
ऩोंबुणा तारु्मातीर जुनगांल, ठाणेलावना ल भुर तार्
ु मातीर ट्यं फी मेथे आय्म तऩावणी िळफीयाचे आम्जन

टयण्मात आल्माने ग्राभीणांचा जील वख
ु ालरा आशे . ऩयु ग्रसतांना आ. भन
ु गंटीलाय मांनी भदतीचा शात लदल्माने ऩाशणी
दौ-मादयम्मान यमांनी लदरेरे आलावन ऩ्ण झारे आशे . वलळेऴ म्शणजे, आज यवललाय (6 वप्टें फया रा झारेल्मा

आय्म िळफीयात बाजऩा जजल्शाध्मष (ग्राभीणा दे लयाल बोंगऱे ल जजल्शाध्मष (भशानगया डॉ. भंगेळ गर
ु लाडे मांच्मा
शसते ऩुयवऩडीतांना धा्म िटटचेशी वलतयण टयण्मात आरे.

टाशी लदलवाऩ्ली ग्वीखद
ु चे ऩाणी व्डण्मात आल्मानंतय ऩोंबुणा तार्
ु मातीर, जुनगांल, ठाणेलावना, गंगाऩ्य (ट्टा,

गंगाऩ्य, दे लाडा, वऩऩयी दे ळऩांडे मा गालांना ऩुयाचा जफय पटटा फवरा तय शीच ऩरयसथीती भर
ु तार्
ु मातीर ट्यं फी,
फेंफाऱ, नलेगांल, जुनावर
ु ा, चांदाऩ्य, बलयाऱा, फोंडाऱा खुद, फोंडाऱा फज
ु मा गालांची झारी. ट्यं फी शे गांल 4 लदलव

ऩाण्माचे लेढरेरे श्ते. मा वलऴमाची गंबीय दखर घेलन
् आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी वंऩण
् ऩय् ग्रसत षेत्राची ऩाशणी

टयीत नागरयटांचे वांयलन टूनन वदव ल यमांच्मा ऩालठळी अनुवल्माचे रतिपतऩादन टयीत भदत टयण्माचे आलावन लदरे.

यमानुवाय ऩोंबण
ु ा जुनगांल, ठाणेलावना मेथे आय्म िळफीयाचे आम्जन टयण्मात आरे. मा िळरफयात 175 ऩुयग्रसतांची
तऩावणी टयण्मात आरी. मालेऱी लवयकमिटम अनुचधटा-मांच्मा चभव
् ्फत बाजऩा जजल्शाध्मष दे लयाल बोंगऱे , डॉ. भंगेळ
गुरलाडे, वबाऩती अनुल्टा आत्राभ, तारट
ु ाध्मष गजानन ग्यं टीलाय, ऩंचामत विभती वदसम वलन्द दे ळभुख, गंगाधय

भडाली, लदरीऩ भॅटरलाय, रतिळांत वलघ्नेलय, भ्शन चराख, ऩांड्यं ग ऩार, याश्र ऩार, रतिबाटय वऩंऩऱळेंड,े अनुल्टा भडाली

मांच्मा उऩजसथतीत ऩुयग्रसतांच्मा आय्माची तऩावणी रतिाथिभट आय्म टेंद्राच्मा चभ्ने टेरी. जुनगांल ल ठाणेलावना

मेथे आय्म तऩावणीची जफाफदायी डॉ. भंगेळ गुरलाडे, डॉ. ऩयलेज ळेख, डॉ. ळंबयटय मांच्मावश रतिाथिभट सलास्म टेंद्र
नलेगांल भ्ये मेथीर वंऩण
् टभचायी लंदाने वांबाऱरी. ट्यं फी मेथे वबाऩती चंद ् भायग्नलाय मांच्मा नेतयलात घेण्मात

आरेल्मा िळफीयात अनुभ्र चौधयी, लदरीऩ ऩार, भु्ना ट्टं गरे, त्र्मंफट चुधयी, यवल चुधयी, डॉ. ट्नभलाय, डॉ. याभटुभाय
आटाऩल्रीलाय, वंजम मेनय् टय, लाशन उयाडे मांची रतिाभख्
ु माने उऩजसथती श्ती. रतिाथिभट आय्म टेंद्र फेंफाऱ मेथीर डॉ.
धोंगडे मांच्मा नेतयलात 160 ऩुयग्रसतांची तऩावणी टयण्मात आरी. िळफीयात वशबागी झारेल्मा गयज् ूनणांना

ऴध

वलतयण टयण्मात मेल्न यमांची ्वीभीटय, टें म्रतिेचय गनने ट्य्ना वंदबात तऩावणी टयण्मात आरी. ठाणेलावना

मेथीर आय्म िळफीयात गंगाऩय् ट्ट ल गंगाऩ्य च्मा ऩुयग्रसतांना आ. वध
ु ीय भुनगंटीलाय मांच्मालतीने धा्म िटटचे

वलतयण टयण्मात आरे. मालेऱी जजल्शाध्मष दे लयाल बोंगऱे मांनी ऩुयग्रसतांळी वाधरा. ट्य्नाच्मा िबतीभऱ
ु े नागरयट
आय्म तऩावणी टयण्मावाठप ऩढ
ु े धजालत नशते. बोंगऱे मांनी ऩयु ग्रसतांना आलावीत टेल्मानंतय वलाीनी आय्म
तऩावणी टूनन घेतरी. माव्फतच यमांनी

तय ऩुयग्रसतांना आ. वध
ु ीय भुनगंटीलाय मांच्मातपे िटभान चायळे धा्म

िटट ऩु्शा ऩाठवलण्मात मेत अनुवल्माचे वांगीतरे.

