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*चंद्रऩरू जजल्हषा ऩोलऱश मैदानाळर ध्ळजारोषण*
==================================================================
चंद्रऩूर दद. 1 मे : मषाराष्ट्र राज्य स्थाऩनेचा ५९ ळा ळधााऩन ददळश चंद्रऩूर येथे ऩोऱीश मैदानाळर उत्शाषात
शंऩन्न झाऱा. याळेली जजल्ह्यातीऱ जनतेऱा ऴभ
ु ेच्छा शंदेऴ दे तांना राज्याचे वळत्त, ननयोजन ळ ळने मंत्री

तथा चंद्रऩूर जजल्ह्याचे ऩाऱकमंत्री ना. शुधीर मुनगंटीळार यांनी मषाराष्ट्राच्या वळकाशात जजल्ह्याचा शषभाग
ळाढवळण्याचे आळाषन केऱे.

शकाली 8 ळाजता ऩाऱकमंत्री ना.शुधीर मुनगंटीळार यांनी ध्ळजारोषण केऱे. याळेली उऩजस्थतांना ऴभ
ु ेच्छा
शंदेऴ दे ताना त्यांनी चंद्रऩूर जजल्ह्यातीऱ लशमें ट, कोलशा, कागद ळ ळीज ननलमाती सेत्रात काम करणाऱ्या
षजारो कामगारांना कामगार ददनाच्या दे खीऱ ऴभ
ु ेच्छा ददल्हया.

ते म्षणाऱे, मषाराष्ट्राच्या वळकाशामध्ये चंद्रऩूरचा मोऱाचा ळाटा अशऱा ऩादषजे. जेव्षा जेव्षा राज्याऱा गरज
ऩडऱी तेव्षा तेव्षा या जजल्हषयाने ऩुढे येऊन मदत केऱी आषे . माजी मुख्यमंत्री मा.शा. कन्नमळार

यांच्याऩाशून राज्याच्या मदतीऱा धाळून जाण्याचे काया चंद्रऩूर जजल्ह्यामध्ये केऱे आषे . राज्याऱा ऊजाा

ऩुरवळणारा षा जजल्हषा अशून याऩुढेषी राज्याच्या उन्नतीत प्रत्येक नागररकाचा ळाटा अशाळा, अऴी अऩेसा
त्यांनी व्यक्त केऱी.

जजल्ह्यातल्हया श्रलमक ऴक्तीऱा याळेली त्यांनी कामगार ददनाच्या ऴुभेच्छा ददल्हयात. मषाराष्ट्र ददनाच्या

कायाक्रमाऱा आळजून
ा उऩजस्थत अशणाऱ्या ज्येष्ट्ठ नागररकांना, स्ळातंत्र्य शंग्राम शैननकांना, दे खीऱ त्यांनी
याळेली अलभळादन केऱे. ध्ळजारोषणानंतर त्यांनी याळेली उऩजस्थत नागररकांऴी दे खीऱ शंळाद शाधऱा.

अनतररक्त जजल्हषा ऩोऱीश अधीसक नळनीत कानाळत यांनी आज ऩोऱीश दऱाच्या ऩथकाचे शंचऱन केऱे.
मषाराष्ट्र ददनी आज मषशूऱ वळभागातीऱ कमाचाऱ्यांच्या दे खीऱ त्यांच्या उत्कृष्ट्ट कायााशाठी शत्कार

करण्यात आऱा. ब्र्मऩुरी ताऱुक्यातीऱ तऱाठी आकाऴ भाकरे यांना याळेली जजल्ह्यातीऱ आदऴा तऱाठी
म्षणून ऩुरस्कृत करण्यात आऱे.

ध्ळजारोषणाच्या मख्
ु य शमारोषाऱा आमदार नानाभाऊ ऴामकुले , जजल्हषा ऩररवद अध्यस दे ळराळ भोंगले ,

मषाऩौर अंजऱीताई घोटे कर, जजल्हषाधिकधकारी ड . कुणाऱ खेमनार जजल्हषा ऩोऱीश अधीसक ड . मषे श्ळर रे ड्डी,

जजल्हषा ऩररवदे चे मुख्य कायाकारी अधिकधकारी राषुऱ कर्डाऱे स्थाननक स्ळराज्य शंस्थांचे ऩदाधिकधकारी नगरशेळक
जजल्हषा ऩररवद शदस्य आदींची प्रामख्
ु याने उऩजस्थती षोती. याळेली वळवळध सेत्रातीऱ मान्यळर या दठकाणी
ध्ळजारोषणाऱा उऩजस्थत षोते. कायाक्रमाचे शंचाऱन मोटूलशंग ळ मंगऱा आशुटकर यांनी केऱे.

तत्ऩूळी जजल्हषाधिकधकारी कायााऱयामध्ये जजल्हषाधिकधकारी ड .कुणाऱ खेमनार यांच्या षस्ते ध्ळजारोषणाचा

कायाक्रम ऩार ऩडऱा. या कायाक्रमाऱा जजल्हषाधिकधकारी कायााऱयातीऱ वळवळध वळभागाचे अधिकधकारी ळ कमाचारी
उऩजस्थत षोते.

