शय घय ततयं गा अभबमानात नागरयकांनी भोठमा वंख्मेने वशबागी शोत लातंर्यदमदे ली ा जमजमकाय कयाला – आ. वध
ु ीय
भुनगंटीलाय

ंद्रऩूय जजल्शमात १३ ते १५ ऑगटदय्मान याफणलणाय शय घय ततयं गा अभबमान – दे लयाल बोंगऱे

बायतीम लातंर्यदमामा अभत भशोवलातनभीत भा. ऩंत्रधधान ्ी. नयद द्रबा
मेणाये शय घय ततयं गा मा अभबमान

भोदी मांमा वंकल्ऩनेतन
ु याफणल्मात

ंद्रऩूय जजल्शमात िदनांक १३ ते १५ ऑगट दय्मान याफणल्मात मेणाय आशे .

शजायो राखों लातंर्यदमलीयां मा फभरदानातुन १५ ऑगट १९४७ योजी आऩरी ऩु्मबू बायतभाता ऩयिकमांमा फेडमातुन
भक्
ु त ाारी. लातंर्यदमा ा भंगरकळर आऩल्मा शाती आरा. बायतीम लातंर्यदमा े शे अभत भशोवली लऴष  आशे .
लातंर्यदम रढमातीर लीयांमा फभरदाना े भयण कयत लातंर्यदमा ा अभत भशोवल आऩण वाजया कयणाय आशोत. शय
घय ततयं गा मा अभबमानात नागरयकांनी भोठमा वंख्मेने वशबागी शोत लातंर्यदमदे ली ा जमजमकाय कयाला, अवे आलाशन
भाजी अथष भत्र
ं ी आ. वध
ु ीय भुनगंटीलाय मांनी केरे आशे .

मा अभबमानाअंतगष त िदनांक १३ ऑगट योजी वकाऱी ९.०० ला. ध्लजायोशण कय्मात मेणाय अवून लातंर्यदमिदनी
िदनांक १५ ऑगट योजी वामं. ६.०० ला. ततयं गा ध्लज वव्भान खारी रतयणल्मात मेणाय आशे . मा
अभबमानाअंतगष त बाजऩा ऩदाधधकायी ल कामष कते घयोघयी ततयं गा ध्लज णलतयीत कयणाय आशे . ्रधमेकाने आऩआऩल्मा
घयालय ततयं गा ध्लज पडकालमा ा अवून तो पडकलताना ध्लज वंिशते े ऩारन कयाम े आशे . या्रध्लजा ा कोणताशी
अलभान शोणाय नाशी मा ी खफयदायी घ्माम ी आशे . आऩल्मा शॉट्सअवअऩ पडऩीलय ध्लजा वोफत े पोटोज अऩरोड
कयणे, ध्लज शाती घेलन
ू काढरेरे पोटोज वोळर भभडीमालय ्रधवारयत कयणे मालय दे खीर मा अभबमानाअंतगष त बय
दे ्मात मेणाय आशे . माभळलाम जजल्शाबय णलणलध दे ळबक्तीऩय कामष रमाभां े आमोजनशी बायतीम जनता ऩाटरतपे
कय्मात मेणाय आशे . बायतीम लातंर्यदमामा मा अभत भशोवली रवलात नागरयकांनी भोठमा वंख्मेने वशबागी
शो्मा े आलाशन बाजऩा े मे्ठ नेते
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