लष
ुुं या भातेचे ऋण पेडूमा
ृ रागलडीच ्मा भाध ्मभातुन लवध

दे ल वुंव ्कृती वलळ ्लवलद्मारम शयीद्लाय द्लाया आमोजित ६०० ल ्मा यवललायीम लष
ृ ायोऩण वभायोश
वुंऩन ्न.

लष
ृ रालणे ल त ्माची िोऩावना कयणे शे ईळ ्लयीम कामय आशे . ऩमायलयण वुंलधयन तवेच नैवर्गयक

आऩत ्तीुंऩावन
ू यषण मावाठी लष
ृ रागलड अत ्मुंत आलळ ्मक आशे . धन मा िन ्भाच ्मा ळेलटच ्मा
षणाऩमंत काभी मेईर तय लन ऩढ
ु च ्मा िन ्भाच ्मा वरू
ु लातीऩावन
ू काभी मेईर. ि ्मा प्रभाणे

िन ्भदात ्मा आईचे ऋण आभ ्शी कर्धशी पेडू ळकत नाशी, भात्र लवध
ुंु या भातेचे ऋण आऩण लष
ृ
रागलड करून ल त ्माची िोऩावणा करून पेडू ळकतो. भी िेल ्शाऩावन
ू भशायाऴ ्ट्रात भुंत्री झारो

तेल ्शाऩावन
ू ऩमायलयण वुंलधयनाच ्मा दृऴ ्टीने काभ कयीत आशे . दे ल वुंव ्कृती वलळ ्लवलद्मारम माुंच ्मा
भाध ्मभातन
ु गेर ्मा ६०० यवललायी लष
ृ ायोऩणाचे ईळ ्लयीम कामय केरे िात आशे शी
अभिनंदन

ीीम फाफ आशे . मा ऩमायलयण वुंयषण तवेच ६०० ल ्मा यवललायीम लष
ृ ायोऩण वभायोशारा भरा
उऩजथथत याशता आरे माचा भनाऩावन
ू आनुंद आशे , अवे प्रततऩादन मालेऱी केरे.

ददनाुंक १ भे २०२२ योिी शयीद्लाय मेथीर दे ल वुंव ्कृतत वलळ ्लवलद्मारम द्लाया आमोजित

ऩमायलयण वुंयषण तथा ६०० ल ्मा यवललायीम लष
ृ ायोऩण वभायोशात उऩजथथत यादशरो. मालेऱी दे ल
वुंव ्कृतत वलळ ्लवलद्मारम शयीद्लायचे कुरार्धऩती डॉ. प्रणल ऩुंडमा, कुरऩती श्री. ळयद ऩायधी,

प्रततकुरऩती डॉ. र्चन ्भम ऩुंडमा, कुरवर्चल श्री. फरदाऊ दे लाुंगण माुंची प्राभख
ु ्माने उऩजथथती शोती.
भी भशायाऴ ्ट्राचा लनभुंत्री अवताना तीन लऴायत ५० कोटी लष
ृ रागलडीचा वुंकर ्ऩ िाशीय केरा
शोता. रोकवशबागातुन शा वुंकर ्ऩ आभ ्शी ऩूणय केरा. भशायाऴ ्ट्रात वलक्रभी लष
ृ रागलड मा

काऱात झारी. १८२० ऩावन
ू औद्मोर्गक क्राुंती वरू
ु झारी ल ततथून लष
ु झारी. ग ्रोफर
ृ तोड वरू
लाभींग, क् राईभें ट चें ि शे वलय ळफ ्द आता तनत ्माचे झारे आशे . ऩूली भॅन ईि वोळर अॅतनभर
अवे भ ्शटरे िामचे. भात्र आि शा प्रलाव भॅन इि वेर ्फपळ अॅतनभर अवा वरू
ु आशे . जिथे

प्राणलामु आशे ततथे िीलन आशे . वुंमक
ु ् त याऴ ्ट्र वुंघात दे खीर आता ऩय कॅवऩटा इनकभ ऐलिी

शॅऩ ्ऩीनेव इुंडक
े ् व फद्दर फोररे िाते. दे ल वुंव ्कृती वलळ ्लवलद्मारमाच ्मा भाध ्मभातुन ऩमायलयण
वुंलधयनाचे ईळ ्लयीम कामय वरू
ु आशे मावाठी भी त ्माुंचे
अभिनंदन

कयतो अवेशी भत मालेऱी व्मक्त केरे.
कामयक्रभाचे प्राव ्तावलक प्रततकुरऩती डॉ. र्चन ्भम ऩुंडमा माुंनी केरे. भशायाऴ ्ट्रात लनभुंत्री अवताना
याफवलरेर ्मा लष
ृ ायोऩण भोशीभेचे त ्माुंनी कौतुक केरे. कामयक्रभारा दे ल वुंव ्कृती
वलळ ्लवलद्मारमाळी वुंफुंर्धत गणभान ्म ल ्मक् तीुंची उऩजथथती शोती.

