दग
ा नेतीऱ मत
ु गाऩूर येथीऱ दघ
ु ट
ु ्यमांत्री ननधीतुन अथाशषगय्य
ृ कगांच ्यग कुटूांबियगांनग मख

ममलण ्यगिगितचग प्रश ्तगळ ऴगशनगऱग शगदर करगळग – आ. मन
ु गांटीळगर यगांची जिऱ ्षगधधकग-यगांकडे
मगगणी.

ऴोकगकुऱ ऱव ्करे ऩररळगरगची आ. मन
ु गांटीळगर यगांनी घेतऱी भेट ळ केऱे शगांत ्ळन.

दग
ु गाऩूर येथे १२ िऱ
ु ै रोिी िनरे टर मधीऱ गॅश गलतीमल
ु े रमेऴ ऱव ्करे यगांच ्यगशष त ्यगांच ्यग
कुटूांिगतीऱ शषग िणगांचग दद
ां भगात मगिी अथामत्र
ां ी आ. शध
ु े ळी मत
ु ीर
ृ ्यु झगऱ ्यगच ्यग घटनेशद

मन
ु गांटीळगर यगांनी भगिऩग ऩदगधधकग-यगांशष ऱव ्करे कुटूांबियगांची भेट घेत त ्यगांचे शगांत ्ळन केऱे ळ
त ्यगांनग धीर ददऱग. यगळेली मत
ृ क रमेऴ ऱव ्करे यगांची आई श्रीमती नगगम ्मग ऱव ्करे ळ त ्यगांचे
नगतेळगईक उऩजथथत षोते.

यग दघ
ा नेत मत
ु ट
ु ्यमांत्री शषगय्यतग ननधीतन
ु अथाशषगय्य
ृ झगऱेऱ ्यग ळ ्यक् तीांच ्यग कुटूांबियगांनग मख

मांिरू करगळे यग मगगणीशगठी आ. शध
ु ीर मन
ु गांटीळगर यगांनी जिऱ ्षगधधकगरी अिय गऱ
ु ्षगने यगांची

भेट घेत ननळेदन शगदर केऱे. मत
ृ कगांच ्यग कुटूांबियगांनग १० ऱगख रू. चे अथाशषगय्य ममलण ्यगिगितचग
प्रश ्तगळ मख
ु ्यमांत्री शधचळगऱयगऱग शगदर करण ्यगच ्यग शच
ू नग आ. मन
ु गांटीळगर यगांनी जिऱ ्षगधधकगयगांनग केऱ ्यग. जिऱ ्षगधधकगरी अिय गुऱ ्षगने यगांनी त ्ळरीत प्रश ्तगळ शगदर करण ्यगत येईऱ, अशे
आऴ ्ळगशन ददऱे.

यगळेली आ. मन
ु गांटीळगर यगांच ्यगशष मषगनगर जिऱ ्षगध ्यस डॉ. मांगेऴ गऱ
ु ळगडे, उऩगध ्यस रगमऩगऱ
मशांष, चांद्रऩूर तगऱक
ु गध ्यस षनुमगन कगकडे, जिऱ ्षग ऩररवद शदश ्य रोऴनी खगन, ऩांचगयत शममती
शभगऩती केमग रगयऩूरे, मगिी जिऱ ्षग ऩररवद शदश ्य वळऱगश टें भण
ु े, मगिी शरऩांच श्रीननळगश

िांगमळगर, शांिय यगदळ, घनऴ ्यगम यगदळ, नगमदे ळ आशट
ु कर, रगमभगऊ धग-षे ऩुांिे, अचानग रगयऩुरे,

ददनेऴ मेश्रगम, मनऩग श ्थगयी शममती शभगऩती रवळ आशळगनी, नगरशेळक शांिय कांचऱगाळगर आदीांची
उऩजथथती षोती.

