
वंघटनात्भकदृष्ठ्मा जिल्शा दीऩस्तंबावायखा व्शाला  

 

आ.वुधीयबाऊ भुनगंटीलाय मांचे प्रततऩादन 

 

चंद्रऩूय जिल्शा बािऩाची फठैक वंऩन्न 

 

 

भातबृूभीचा,बायतभातेचा उत्कऴष शा एकच वलचाय बायतीम िनता ऩषाचा आशे.शा अनुळावनवप्रम अवणाऱ्मा 
कामषकत्माांचा ऩष आशे.वत्तावप्रम नाशी तय शी वत्मवप्रम ऩाटी आशे.िे मळ आि ऩदयात ऩडरे त्मावाठी 
अनेकांनी त्माग केरा ल फलरदान ददरे.मळ प्राप्तीवाठी कठोय ऩरयश्रभ ल वूक्ष्भ तनमोिन आलश्मक 
अवते.आगाभी काऱात ते कयाले.वंघटनात्भकदृष्ठ्मा चंद्रऩुय जिल्शा ददऩस्तंबावायखा व्शाला अवे प्रततऩादन 
वलधधभंडऱ रोकरेखा वलभतीचे प्रभुख आ.वुधीयबाऊ भनुगंटीलाय मांनी केरे.ते डॉ श्माभाप्रवाद भुखिी 
लाचनारम मेथे ळतनलाय(२०)रा बािऩा (ग्रा)चंद्रऩूय जिल्शा आढाला फैठकीचा वभायोऩ कयताना फोरत शोते. 

मा आढाला फठैकीरा प्राभुख्माने भािी कें द्रीम भंत्री शंवयाि अशीय,बािऩा जिल्शाध्मष देलयाल 
बोंगऱे,नगयाध्मष शयीळ ळभाष,बािऩा  िेष्ठठनेते वलिम याऊत,प्रभोद कडू,यािेंद्र गांधी,भदशरा भोचाष प्रदेळ 
उऩाध्मष लतनता कानड,ेप्रदेळ काभगाय भोचाष वयधचटणीव अिम दफेु,बािऩा भशाभंत्री वंिम गिऩुये,कृष्ठणा 
वशाये,भदशरा भोचाष जिल्शाध्मष अल्का आत्राभ,भािी आभदाय वुदळषन तनभकय,वंिम देलतऱे,िैनुद्दीन 
िव्शेयी,उऩाध्मष येखा कायेकय,जिऩ वदस्म ब्रििबूऴण ऩाझाये,भशाभंत्री नाभदेल डाशूरे,बािमुभो जिल्शाध्मष 
आलळऴ देलतऱे मांची उऩजस्थती शोती. 

 

आ.भुनगंटीलाय म्शणारे,चंद्रऩुय जिल््मारा ऩषाने बयबरून ददरे.बािऩाच्मा ६५ वंघटनात्भक जिल््माऩैकी 
चंद्रऩुय जिल््मालय ऩषाचे वलळऴे पे्रभ आशे.त्माभुऱे अनेक ऩद ल भंब्रत्रऩद आऩल्मारा लभऱारी.बािऩाचा 
वलचाय घयाघयात ऩोशोचाला म्शणून शी ऩदं लभऱारी.शा आभचा नाशीतय कामषकत्माांचा गौयल शोता.ऩषाच्मा 
वलचायांलय पे्रभ अवेर तय ऩष भोठा शोतो.अवे ते म्शणारे. 

 



मालेऱी शंवयाि अशीय म्शणारे,बािऩा प्राभाणणक कामषकत्माांचा ऩष आशे.फूथ यचना मोग्म अवरी तय 
तनलडणूक जिंकण्माव भोराची भदत शोत.ेऩषाच्मा धोयणा प्रभाणे काभ कया.वोळर भीडडमा चा मोग्म लाऩय 
कया,अवे आलाशन त्मांनी केरे.कें द्र ळावनारा फदनाभ कयण्माचे ऴडमंत्र आि वुरू आशे.कृऴी कामदे ळतेकयी 
दशताचे आशेत,तयी शेतू ऩुयस्वय अऩप्रचाय केरा िात आशे.त्माचा अभ्माव करून कामषकत्माांनी फोरते झारे 
ऩादशिे.अवे ते म्शणारे. 

 

प्रास्तावलकऩय उद्फोधन कयीत देलयाल बोंगऱे मांनी बािऩाच्मा जिल्मातीर कामाषचा आढाला घेत अनेक 
वूचना केल्मा.फूथ वंऩकष  अलबमानाची ववलस्तय भादशती ददरी ,नुकत्माच झारेल्मा जिल््मतीर 
ग्राभऩंचामतच्मा  तनलडणूककभध्मे बायतीम िनता ऩाटीरा घलघलीत मळ लभऱाल्माफद्दर ऩदाधधकायी ल 
कामषकत्माांचे अलबनंदन केरे ,आगाभी नगय ऩरयऴद-नगयऩंचामत तनलडणूक,जि ऩ- ऩं व ऩोट  तनलडणूकी 
वंदबाषत भागषदळषन केरे तवेच  कोयोनाकाऱातीर िनतेचे लीिब्रफर भाप कयाली ल अलकाऱी ऩालवाचा 
पटका फवरेल्मा ळतेकऱ्मांना आधथषक भदत दमाली मा भागणीवाठी ददनांक 24 पेिुलायीरा शोणाऱ्मा 
भशावलकाव आघाडी वयकायच्मा वलयोधात शोणाऱ्मा िेरबयो आंदोरनाची ववलस्तय भादशती ददरी ,कामषकताष 
प्रलळषण,डडिी फीिेऩी एऩ मा फाफत त्मांनी भागषदळषक वूचना केल्मा.लेऱेलय काभ कया,एकब्रत्रतऩणे काभ 
कया अवे आलाशन त्मांनी केरे. 

मालेऱी नलतनलाषधचत वयऩंच आनंद कोये,अतनर डोंगये,भशेळ फोयकय,शरयदाव झाड,ेउऩवयऩंच नाभदेल 
रांिेलाय,अळोक तनिड मांचा आ. भुनगंटीलाय ल शंवयाि अशीय मांचें शस्ते वत्काय कयण्मात आरा.मालेऱी 
जिल््मातीरफूथ वंऩकष  अलबमानाच्मा अनुऴंगाने ऩदाधधकायी मांना िफाफदायी देण्मात आरी .फैठकीचे 
वंचारन वंिम गिऩुये मांनी केरे,तय नाभदेल डाशूरे मांनी आबाय भानरे. 


