
लषृ रागलडीचम्ा भाधम्भातुन लवुुंधया भातेचे ऋण पेडूमा  
देल वुंवकृ्ती वलळल्वलद्मारम शयीद्लाय द्लाया आमोजित ६०० लम्ा यवललायीम लषृायोऩण वभायोश 
वुंऩनन्. 
लषृ रालणे ल तम्ाची िोऩावना कयणे शे ईळल्यीम कामय आशे. ऩमायलयण वुंलधयन तवेच नैवर्गयक 
आऩतत्ीुंऩावनू यषण मावाठी लषृ रागलड अतम्ुंत आलळम्क आशे. धन मा िनभ्ाचम्ा ळेलटचम्ा 
षणाऩमतं काभी मेईर तय लन ऩुढचम्ा िनभ्ाचम्ा वरुूलातीऩावनू काभी मेईर. िम्ा प्रभाणे 
िनभ्दातम्ा आईचे ऋण आभश्ी कर्धशी पेडू ळकत नाशी, भात्र लवुुंधया भातेचे ऋण आऩण लषृ 
रागलड करून ल तम्ाची िोऩावणा करून पेडू ळकतो. भी िेलश्ाऩावनू भशायाऴट््रात भुंत्री झारो 
तेलश्ाऩावनू ऩमायलयण वुंलधयनाचम्ा दृऴट्ीने काभ कयीत आशे. देल वुंवकृ्ती वलळल्वलद्मारम माुंचम्ा 
भाधम्भातुन गेरम्ा ६०० यवललायी लषृायोऩणाचे ईळल्यीम कामय केरे िात आशे शी  
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ीीम फाफ आशे. मा ऩमायलयण वुंयषण तवेच ६०० लम्ा यवललायीम लषृायोऩण वभायोशारा भरा 
उऩजथथत याशता आरे माचा भनाऩावनू आनुंद आशे, अवे प्रततऩादन मालेऱी केरे. 
ददनाुंक १ भे २०२२ योिी शयीद्लाय मेथीर देल वुंवकृ्तत वलळल्वलद्मारम द्लाया आमोजित 
ऩमायलयण वुंयषण तथा ६०० लम्ा यवललायीम लषृायोऩण वभायोशात उऩजथथत यादशरो. मालेऱी देल 
वुंवकृ्तत वलळल्वलद्मारम शयीद्लायचे कुरार्धऩती डॉ. प्रणल ऩुंडमा, कुरऩती श्री. ळयद ऩायधी, 
प्रततकुरऩती डॉ. र्चनभ्म ऩुंडमा, कुरवर्चल श्री. फरदाऊ देलाुंगण माुंची प्राभखुम्ाने उऩजथथती शोती.  
भी भशायाऴट््राचा लनभुंत्री अवताना तीन लऴायत ५० कोटी लषृ रागलडीचा वुंकरऩ् िाशीय केरा 
शोता. रोकवशबागातुन शा वुंकरऩ् आभश्ी ऩूणय केरा. भशायाऴट््रात वलक्रभी लषृ रागलड मा 
काऱात झारी. १८२० ऩावनू औद्मोर्गक क्राुंती वरुू झारी ल ततथून लषृतोड वरुू झारी. गर्ोफर 
लाभींग, क्राईभेंट चेंि शे वलय ळफद् आता तनतम्ाचे झारे आशे. ऩूली भॅन ईि वोळर अॅतनभर 
अवे भश्टरे िामचे. भात्र आि शा प्रलाव भॅन इि वेरफ्पळ अॅतनभर अवा वरुू आशे. जिथे 
प्राणलामु आशे ततथे िीलन आशे. वुंमक्ुत याऴट््र वुंघात देखीर आता ऩय कॅवऩटा इनकभ ऐलिी 
शॅऩऩ्ीनेव इुंडक्ेव फद्दर फोररे िाते. देल वुंवकृ्ती वलळल्वलद्मारमाचम्ा भाधम्भातुन ऩमायलयण 
वुंलधयनाचे ईळल्यीम कामय वरुू आशे मावाठी भी तम्ाुंचे  
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कयतो अवेशी भत मालेऱी व्मक्त केरे. 
कामयक्रभाचे प्रावत्ावलक प्रततकुरऩती डॉ. र्चनभ्म ऩुंडमा माुंनी केरे. भशायाऴट््रात लनभुंत्री अवताना 
याफवलरेरम्ा लषृायोऩण भोशीभेचे तम्ाुंनी कौतुक केरे. कामयक्रभारा देल वुंवकृ्ती 
वलळल्वलद्मारमाळी वुंफुंर्धत गणभानम् लम्क्तीुंची उऩजथथती शोती. 
 


