
*जीलालय उदाय शोऊन ऩोस्टभनशी देताशेत वेला---चंदनसवशं चंदेर* 

*आ. वुधीय भुनगंटीलाय तपे ऩोस्टभनरा वुयषा किटचे वलतयण* 

*बायतीम जनता ऩाटी चंद्रऩयु जजल्शा ळाखेचा उऩक्रभ* 

*िोवलड १९ मा भशाभायीच ेवंिट अजून टऱरे नाशी.रोिांना आता अधधि वालध शोऊन व्मलशाय ियामचे 
आशे.िोयोना वलऴाणूचा वंवगग,िेव्शा िुठं ल िवा शोईर वांगता मेत नाशी.अवे अवताना ऩोस्टभन , इतय 
अधधिायी ल िभगचायी ननयंतय वेला देत आशेत.ऩोस्टभन तय प्रनतफंधधत षेत्रात जाऊन िाभ ियीत 

आशेत.डॉक्टवग,ऩोरीव,ऩत्रिाय मांचे प्रभाणे ऩोस्टभनशी जीलालय उदाय शोऊन वेला देत आशेत,अवे प्रनतऩादन 
बाजऩा जेष्ठनेते चंदनसवशं चंदेर मांनी िेरे.ते फल्रायऩूय भुख्म ऩोस्ट ऑकपव मेथे आज (२जून)भंगऱलाय 
रा बायतीम जनता ऩाटी चंद्रऩुय जजल्शा तपे ननमोजजत ऩोस्टभन वुयषा किट वलतयण उऩक्रभा प्रवंगी फोरत 
शोते.* 

*मालेऱी बाजऩा जजल्शाध्मष ल नगयाध्मष शयीळ ळभाग,भनऩा नगयवेलि वुबाऴ िावंगोट्टूलाय,बाजऩा ळशय 
अध्मष िाळीसवशं,बाजमुभो अध्मष यनंजमसवशं,डॉ भंगेळ गुरलाड,ेप्रज्लरन्त िडू,अभीन ळखे,लरयष्ठ ऩोस्ट 
भास्टय याजेंद्र आक्िेलाय,यभा देलयाज,प्रळांत वलघ्नेश्लय मांची प्राभुख्माने उऩजस्थती शोती.* 

*चंदनसवशं चंदेर म्शणारे,ऩोस्टभन दैनंददन वलवलध िाभे ियताना,िोयोनाच्मा मुद्धात रोिांना औऴध ल 
गयजू-गयीफ जनतेरा जनधन मोजनेचे ऩैवे घयऩोच देत आशेत.ऩोस्टभनरा िधीशी वंवगग शोल ूळितो म्शणून 

रोिनेते आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी वयुषा किट उऩरब्ध िरून ददरी आशे,माचा लाऩय िरून आऩल्मावश 
ऩरयलायारा वयुक्षषत ठेला,अवे आलाशन तमांनी िेरे.मालेऱी आ.भुनगंटीलाय मांच्मा वंिल्ऩनेतीर वुयषा किट 
भान्मलयांच्मा शस्ते वलग ऩोस्टभन ल िभगचाऱ्मानां प्रदान ियण्मात आरी.मा किट भध्मे 

वॅननटामझय,भास्ि,ऩांढया ऩंचा,बफस्िीट ऩॅिेट ल वाफणांचा चा वभालळे आशे.* 

*मालेऱी शयीळ ळभाग मांनी उऩजस्थतांना आ.वुधीय भनुगंटीलाय मांच्मा िोयोना विंटातीर रोिवेलेची भादशती 
ददरी. आ.भुनगंटीलाय जनतेच्मा ऩाठीळी खंबीयऩणे उबे अवल्मानेच वलग लगागरा भदतीचा शात देणे ळक्म 
शोत आशे.ऩोसरवांना वुयषा किट,डॉक्टवगरा ऩीऩीई किट,गयजंूना धान्म किट,ननिःळलु्ि रुग्णलादशिा वेला अवे 
अनेि प्रिल्ऩ िोयोनाच्मा वंिटात रोिनेते आ. भुनगंटीलाय मांनी वुरू ठेलरे आशेत,अवे ते म्शणारे.मालेऱी 
िावनगोट्टूलाय,डॉ भंगेळ गुरलाड,ेिाळीसवशं मांनी वभमोधचत भागगदळगन िेरे.फल्रायऩूय ऩेऩयसभर मेथीर 

ऩोस्ट ऑकपवभधे शी ऩोस्टभन वुयषा किट वलतरयत ियण्मात आरी.* 

*िामगक्रभाचे प्रास्तावलि ल वंचारन प्रळांत वलघ्नेश्लय मांनी िेरे.लरयष्ठ ऩोस्ट भास्टय आक्िेलाय मांनी 
आबाय भानरे.* 

*मालेऱी ऩोस्ट िभगचायी जिीय ळखे,अळोि घोडभाये, लवंता दशगें,ननतीन ळेंड,ेआय.जी िऩूय,जी.िे लाढई,जी 
एव िदभ ,एव ली ळास्त्रिाय आदींची प्राभुख्माने उऩजस्थती शोती.मळस्लीतेवाठी प्रिाळ धायणे,दत्तप्रवंन्न 

भशादानी, वूयज ऩेदरुलाय,श्रद्धा वलघ्नेश्लय मांनी ऩरयश्रभ घेतरे.* 


