
*भरु ते चंद्रऩूय शा भशाभागग ३१ डडवेंफयऩमतं उतत्भ करून जनतेचम्ा वेलेत रूज ुकयाला – आ. 
वधुीय भनुगटंीलाय मांचे ननदेळ* 

*फंगारी कॎ म्ऩ चौकाचे वौंदमीकयण कयण्माच्मा दृष्टीने त्लरयत अदंाजऩत्रक वादय कयण्माच्मा 
वचूना* 

भरु ते चंद्रऩूय शा यवत्ा लाशतुकीवाठी अमोगम् झारा अवनू नागरयकांना तम्ाचा प्रचंड त्राव वशन 
कयाला रागत आशे. वदय यवत्ा वट््रीटराईट, योड भाकींग ऩेंट ल वाईन फोडगवश ३१ डडवेंफय २०२१ 
ऩमतं ऩूणग करून जनतेचम्ा वेलेत रूज ुकयणम्ाचे ननदेळ वलधीभडंऱ रोकरेखा वमभतीचे प्रभखु 
तथा भाजी अथगभतं्री आ. वधुीय भनुगटंीलाय मांनी ददरे. 
ददनांक ७ ऑक्टोफय २०२१ योजी आ. वधुीय भनुगटंीलाय मांनी भरु ते चंद्रऩूय मा यवत्म्ावदंबागत 
याऴट््रीम भशाभागग वलबागाचम्ा अधधका-मांवश फैठक घेतरी. मा फैठकीरा याऴट््रीम भशाभागग 
वलबागाचे अधधषक अमबमंता श्री. जमवल्ार, चंद्रऩूय लनलतृत्ाचे लनवयंषक एन. प्रलीण मांचम्ावश 
अनम् अधधका-मांची उऩस्थथती शोती. चंद्रऩूय ते भरु मा याऴट््रीम भशाभागागअतंगगत चंद्रऩूय ळशयात 
ऩालणे चाय ककभी रांफीचा यवत्ा मेतो. मा यवत्म्ाचम्ा भधम् बागाभधमे् वटे्नरेव वट्ीर येरींग 
ल भधम्बागी प्राणम्ांचम्ा प्रनतकृती उबारून यवत्म्ाचे वौंदमीकयण कयणम्ावाठी तातडीने 
अदंाजऩत्रक तमाय करून याऴट््रीम भशाभागग भतं्रारमारा वादय कयणम्ाचे ननदेळ आ. वधुीय 
भनुगटंीलाय मांनी ददरे. मा यवत्म्ालय फंगारी कॎ भऩ् ल लीय वालयकय चौक मेथे प्रतमे्की एक अवे 
दोन शामभाथट राईट रालणम्ाफाफत तम्ांनी वचुना ददरम्ा.  
चंद्रऩूय ळशयातीर फंगारी कॎ भऩ् चौकाचे वौंदमीकयण कयणम्ाचम्ा दृऴट्ीने वधुद्ा अदंाजऩत्रक तमाय 
करून याऴट््रीम भशाभागग भतं्रारमारा वादय कयणम्ाचम्ा वचुना तम्ांनी ददरम्ा. मा वदंबागत आऩण 
थलत् कें द्रीम भतं्री नननतनजी गडकयी मांची बेट घेलून भजंयूी वाठी वलनंती करू अवेशी ते म्शणारे.  
लनषेत्रातून जाणा-मा यवत्म्ालय वचुना देणाये परक रालणम्ाचम्ा दृऴट्ीने लनखातम्ावश चचाग 
करून कामगलाशी कयणम्ाफाफत आ. भनुगटंीलाय मांनी वधुचत केरे.चंद्रऩूय ते भरु मा याऴट््रीम 
भशाभागागलयीर लाशतुक वचुारू लश्ाली, अऩघात घडू नमे मादृऴट्ीने येडीमभ ऩट्टमा, रयफ्रेक्टय, 

झाडांलय येडीमभ रालणम्ाचम्ा दृऴट्ीने आलळम्क उऩामममोजना कयणम्ात मालम्ा अळा वचुना 
आ. भनुगटंीलाय मांनी ददरम्ा. आ. भनुगटंीलाय मांनी ननदेमळत केरम्ाप्रभाणे वफंंधधत काभांची 
अदंाजऩत्रके तातडीने याऴट््रीम भशाभागग वलबागारा वादय कयणम्ात मेईर तवेच ३१ डडवेंफय २०२१ 
ऩमतं भरु ते चंद्रऩूय शा भशाभागग आलळम्क उऩाममोजनांवश जनतेचम्ा वेलेत रूज ुकयणम्ात 
मेईर, अवे आळल्ावन अधधषक अमबमंता श्री. जमवल्ार मांनी ददरे. मा फैठकीरा स्जरश्ा ऩरयऴद 
अधम्षा वौ. वधंम्ा गयुनुरे, बाजऩा स्जरश्ाधम्ष देलयाल बोंगऱे, भशाऩौय वौ. याखी कंचरागलाय, 

उऩभशाऩौय याशूर ऩालड,े भशानगय बाजऩा स्जरश्ाधम्ष डॉ. भगेंळ गरुलाडे, वथ्ामी वमभती 
वबाऩती यवल आवलानी आदींची प्राभखुम्ाने उऩस्थथती शोती. 
 


