भाजी वैननकाांच ्मा वभव ्माांच ्मा ननलायणावाठी वलवतोऩयी वशकामव कयणाय

दे ळातीर अत ्माधुननक वैननक ळाऱा उबायण ्माच ्मा प्रक्रिमेत मोगदान दे लू ळकरो माचा भनाऩावन
ू
आनांद.

बाजऩातपे भाजी वैननकाांचा वत ्काय

वैननक फाांधलाांनी आऩर ्मा जीलनातीर अनभोर षण मा दे ळाच ्मा वेलेवाठी, यषणावाठी खचव केरे
त ्मा वलाांचे
अभिनंदन

कयताना, वत ्काय कयताना भरा भनाऩावन
ू आनांद शोत आशे . वैननकाांच ्मा त ्मागाभऱ
ु े , ळौमावभऱ
ु े

आज आभ ्शी वाये बायतीम वयु षीत आशोत. वैननक ळरययाने जयी लध
ृ ्द झारा तयीशी तो ळेलटच ्मा
षणाऩमांत जलान अवतो. आऩर ्मा वैननकी ळाऱे त ऩयभलीय चि प्राऩ ्त वैननकाांचे प्रेयणादामी

ऩत
ु ऱे आशे त. मा भाजी वैननकाांच ्मा वभव ्मा जाणन
ू घेत त ्माांची वोडलणक
ू कयण ्मावाठी भी

ननळ ्चीतऩणे प्रमत ्न कये र तवेच जजर ्शमातीर भाजी वैननकाांच ्मा वांघटनेरा वलवतोऩरय वशकामव
कये न अळी ग ्लाशी मालेऱी ददरी.

ददनाांक २८ एप्रप्रर २०२२ योजी बायतीम जनता ऩाटीतपे भाजी वैननकाांचा वत ्काय वैननकी ळाऱा

चांद्रऩूय मेथे आमोजजत कयण ्मात आरा शोता. मालेऱी भाजी केंद्रीम गश
ृ याज ्मभांत्री शां वयाज अशीय,

बाजऩाचे ज ्मेऴ ्ठ नेते चांदनसवांश चांदेर, बाजऩाचे जजर ्शाध ्मष दे लयाल बोंगऱे , प्राचामव डेल ्शीड वन ्व,
बाजमुभो जजर ्शाध ्मष आसळऴ दे लतऱे , भाजी वैननक ल त ्माांच ्मा ऩरयलायातीर वदव ्माांची
प्राभख
ु ्माने उऩजथथती शोती.

भाजी ऩांतप्रधान व ्ल. रारफशाद्दयू ळाव ्त्री माांनी जम जलान, जम क्रकवान चा नाया ददरा. त ्माांचे शे
ळफ ्द त ्मागाचे, ळौमावचे प्रतीक आशे . ऩुढे अटरबफशायी लाजऩेमी माांनी जम जलान, जम क्रकवान, जम
प्रलसान अळी जोड ददरी. ऩांतप्रधान नयें द्रबाई भोदी माांनी जम जलान, जम क्रकवान, जम प्रलसान,
जम अनुवध
ां ान अळी जोड दे त प्रगतीचा नला आमाभ प्रव ्थाप्रऩत केरा. मा दे ळाची वेला

कयण ्मावाठी उत ्तभ वैननक तमाय ल ्शाले मावाठी मा ऩरयवयात दे ळातीर अत ्माधुननक वैननकी

ळाऱा वरू
ु कयण ्माचे बाग ्म भरा राबरे. मा ळाऱे च ्मा वध
ु ायणेवाठी भी वदै ल प्रमत ्नळीर याशीर,
अवेशी आश्लावन मालेऱी ददरे.

एका आभी प्रभख
ु ाने भ ्शटरे शोते, ‘’एखादा ल ्मक् ती भ ्शणतो भरा भत
ृ ्मुचे बम नाशी, एक तय तो
खोटे फोरतो क्रकल ्शा तो बायतीम वैननक आशे ’’. अळा ळूयलीय वैननकाांची ददल ्म ऩयां ऩया बायतीम

वांव ्कृतीरा राबरी आशे . बायतीम व ्लातांत्र्माच ्मा अभत
ृ भशोत ्वली लऴावभध ्मे व ्लातांत्र्म वांग्राभात
मोगदान ददरेर ्मा ळूयलीयाांचे व ्भयण कयणे गयजेचे आशे अवेशी मालेऱी भत व्मक्त केरे.

