
शय घय ततयंगा अभबमानात नागरयकांनी भोठमा वंख् मेने वशबागी शोत  लातंर्यदमदेली ा जमजमकाय कयाला – आ. वधुीय 
भुनगंटीलाय  

 

 ंद्रऩूय जजल् शमात १३ त े१५ ऑग टदय् मान याफणलणाय शय घय ततयंगा अभबमान – देलयाल बोंगऱे 

 

 बायतीम  लातंर्यदमा मा अभ त भशो वलातनभी त भा. ऩंत्रधधान ्ी. नयदद्रबा  भोदी मां मा वकंल् ऩनेतुन याफणल् मात 
मेणाये शय घय ततयंगा मा अभबमान  ंद्रऩूय जजल् शमात िदनाकं १३ त े१५ ऑग ट दय् मान याफणल् मात मेणाय आशे. 
शजायो राखों  लातंर्यदमलीया ं    मा फभरदानातुन १५ ऑग ट १९४७ योजी आऩरी ऩु् मब ूबायतभाता ऩयिकमां मा फेडमातुन 
भुक् त ाारी.  लातंर्यदमा ा भंगरकळर आऩल् मा शाती आरा. बायतीम  लातंर्यदमा े शे अभ त भशो वली लऴष  आशे. 
 लातरं्यदम रढमातीर लीयां मा फभरदाना े  भयण कयत  लातंर्यदमा ा अभ त भशो वल आऩण वाजया कयणाय आशोत. शय 
घय ततयंगा मा अभबमानात नागरयकांनी भोठमा वंख् मेने वशबागी शोत  लातंर्यदमदेली ा जमजमकाय कयाला, अवे आलाशन 
भाजी अथष भतं्री आ. वधुीय भुनगंटीलाय मांनी केरे आशे. 

 

 मा अभबमानाअंतगष त िदनाकं १३ ऑग ट योजी वकाऱी ९.०० ला. ध् लजायोशण कय् मात मेणाय अवून  लातंर्यदमिदनी 
िदनांक १५ ऑग ट योजी वामं. ६.०० ला. ततयंगा ध् लज वव् भान खारी रतयणल् मात मेणाय आशे. मा 
अभबमानाअंतगष त बाजऩा ऩदाधधकायी ल कामष कते घयोघयी ततयंगा ध् लज णलतयीत कयणाय आशे. ्रध मेकाने आऩआऩल् मा 
घयालय ततयंगा ध् लज पडकालमा ा अवून तो पडकलताना ध् लज वंिशते े ऩारन कयाम े आशे. या् रध् लजा ा कोणताशी 
अलभान शोणाय नाशी मा ी खफयदायी घ् माम ी आशे. आऩल् मा  शॉट्सअवअ ऩ पडऩीलय ध् लजा वोफत े पोटोज अऩरोड 
कयणे, ध् लज शाती घेलून काढरेरे पोटोज वोळर भभडीमालय ्रधवारयत कयणे मालय देखीर मा अभबमानाअंतगष त बय 
दे् मात मेणाय आशे. माभळलाम जजल् शाबय णलणलध देळबक् तीऩय कामष रमाभा ें आमोजनशी बायतीम जनता ऩाटरतपे 
कय् मात मेणाय आशे. बायतीम  लातंर्यदमा मा मा अभ त भशो वली र वलात नागरयकांनी भोठमा वंख् मेने वशबागी 
शो् मा े आलाशन बाजऩा े  मे् ठ नेते  ंदनभवशं  ंदेर, बाजऩा े जजल् शाध् मष ग्ाभीण  देलयाल बोंगऱे, बाजऩा 
भशानगय जजल् शाध् मष डॉ. भंगेळ गुरलाड,े आ. िकतीकुभाय बांगडीमा, भाजी आभदाय अतुर देळकय, वंजम धोटे, वुदळष न 
तनभकय, जैनुद्दीन ज शेयी, शयीळ ळभाष , ्रधभोद कडू, याजदद्र गाधंी, वंजम गजऩुये, नाभदेल डाशुरे, याजेळ भुन, क ् णा वशाये,  

याभऩार भवशं, याजील गोरीलाय, ्रधकाळ धायणे, वबुाऴ कावनगोट्सअटूलाय, ब्रिजबऴूण ऩाााये, यणलदं्र गुयनुरे, जजल् शा ऩरयऴदे मा 
भाजी अध् मषा व.. वंध् मा गुयनुरे, भिशरा आघाडी जजल् शाध् मष अल् का आत्राभ, भिशरा आघाडी भशानगय जजल् शाध् मष 
व.. अंजरी घोटेकय, बाजमुभो जजल् शाध् मष आभळऴ देलतऱे, भशानगय जजल् शाध् मष णलळार तनफंाऱकय, भाजी भशाऩ.य 
याखी कं राष लाय, भाजी रऩभशाऩ.य याशुर ऩालड,े वंदीऩ आलायी आदी बाजऩा ऩदाधधका-मांनी केरे आशे. 


