
‘‘शय घय तियंगा’’ शा कामयक्रभ याफवलणे शा भाझ्मा जीलनािीर वलोच् च ननंााचा षण – न. भुनगंटीलाय 

 

न. भुनगंटीलाय मांनी फल् रायऩ य मे े घेिरा कामयक्रभाच् मा िमायीचा नवाला. 

 

ाेळगौयल ऩंिप्रधान नयेंद्रबाई भोाी मांच् मा वंकल् ऩनेिुन शय घय तियंगा शी मोजना वंऩ णय ाेळबय 
याफवलण् माचे लयरे नशे. शी मोजना चंद्रऩ य लजल् शमाि वु् ाा ऩ णय ळ िीने मळ ली कयालमाची नशे, अवे 
प्रतिऩाान भाजी अ यभंत्री न. वुधीय भनुगंटीलाय मांनी मा कामयक्रभाच् मा ऩ लयिमायीवालब फल् रायऩ य मे े 
घेिरेल् मा फकलक ि फोरिाना केरे. 

 

मालेऱी न. भुनगंटीलाय म् शणारे, क  शय घय तियंगा शा कामयक्रभ भाझ्मा जीलनािीर वलोच् च ननंााचा षण 
नशे. याजक म जीलनाि अनेक वलजम मभऱवलरे, अनेक मोजना ल तनधी लजल् शमांवालब अनेक नयो् माामी 
मोजना याफवलल् मा. ऩयंिु  मा  लािंर्यसमवंरामाभ वकतनकांच् मा  मागाभुऱे ल तियंगा ेंंामाभुऱे नऩल् मा ाेळारा 
 लािंर्यसम मभऱारे.  मा ाेळाच् मा  लािंर्यसमाच् मा अभ ि भशो वलाप्रवंगी मा मोजनेि वशबागी शोिा नरे माचा 
भरा अतिळम ननंा शोि नशे, अवेशी न. भुनगंटीलाय माप्रवंगी म् शणारे. फकलक च् मा वुवालािीरा  मानंी 
 मांच् मा लाववालवारा अनेक रोकोऩमोगी कामयक्रभ केल् माफदलार वलय ऩााकधकायी ल कामयक माांचे नबाय 
भानरे. 

 

माप्रवंगी ळशयािीर १७ प्रबागांच् मा बाजऩा ऩााकधकायामांच्मा वंघटन ऩुलिकेचे रोकाऩयण न. भनुगंटीलाय 
मांच् मा श िे ंारे माचे न. भुनगंटीलाय मांनी कौिुक केरे. मालेऱी भतनऴ याभील् रा मांची बाजऩा िेरुगु 
नघााीच् मा लजल् शा् मषऩाी िवेच कक राव गु् िा मांची बाजऩा ् िय बायिीम भोचायच् मा लजल् शा 
वयकचटणीवऩाी तनमु िी कयण् माि नल् माची घोऴणा कयण् माि नरी. मा ाोघाचंेशी न. भुनगंटीलाय मांनी 
अमबनंान केरे. 

 

'शय घय तियंगा' मा कामयक्रभाच् मा अनुऴंगाने फल् रायळाश ळशयािीर वलय घयी ंअंााजे १७,२००) नऩल् मा 
कामयक माांनी ेंंाा, ांाा, प्रतिसाऩत्र दलमालमाचे नशे ल १३ ऑग ट िे १५ ऑग ट मा ायम् मान ळावक म 
तनमभानुवाय िो ेंंाा प्र मेक घयी रालण् मावंाबायिल्मा वुचना दलमालमाच् मा नशेि. मावालब  क कामयकिाय 
२० घये अवे तनमोजन कयाले म् शणजे प्र मेकारा काभ कयणे वोऩे जाईर. मावालब जा िीि जा ि लहिशाी  



 रोगनवशीि भेवेजेव फनलाले ल ि ेवोळर मभाीमालय टाकाले. जा िीि जा ि रोकांऩमांि िे ऩोचिीर 
माची काऱजी घ् माली. माच वलऴमालयचे लेरे व फोाय िमाय कवान गालाि जा िीि जा ि वलकाणी रालाले. 
१५ ऑग टरा ाेळब िीऩय गीि,े यांगोऱी ल अन् म कामयक्रभांचे ऩषािपफे  नमोजन कयाले. चौकाचौकाि 
लेगलेगऱमा लेळब ऴांचे  माभ् मे  लािंर्यसम वंरामाभ वकतनकांचा ल ळशीाांचा वभालळे अवेर अळी भुरे ककंला 
भाणवे ्बी लेलाली. ळ म अवेर िय  मावालळी कचत्रकरा  ऩधाय घेल न वलजे मांना चांगरे ऩुय काय ल 
वलाांना वशबाग प्रभाणऩत्र दलमाले. रशान भुरांच् मा शािुन लेगलेगऱमा वलकाणी तियं् मांचे शामोोजन पुगे 
वोााले. भैं औय भेया तियंगा मा अॎऩलय  लि् तियंगा ेंंाा घेल न वेल् प  कावाली ल टाकाली. मावलय 
कामयक्रभांच् मा नमोजनावंफंधाि प्रभुप ऩााकधका-मांनी  क ऩत्रकाय ऩरयऴा घेल न भावशिी दलमाली. बाजऩा 
प्र भ ाेळ, भग ऩष, भग भी मा धोयणालय चारणाया ऩष नशे शे वलाांनी ् मानाि घ् माले ल ऩषाने वारेरे 
वलय कामयक्रभ अतिळम ् वाशाने ल जोळाने कयाले, अवे नलाशन माप्रवंगी न. भनुगंटीलाय मांनी केरे. 

 

फकलक रा  मेष् ल बाजऩा निेे चंानमवशं चंाेर, भाजी नगय् मष शयीळ ळभाय, भाजी नगया् मष रपनमवशं 
चंाेर, ळशय अ् मष काळीना  मवशं, अॎा. यणंजम मवशं, बाजमुभोचे लजल् शा् मष नमळऴ ाेलिऱे, मळलचंा 
दलवललेाी, तनरेळ पयफा,े वभीय केने, भनीऴ ऩांा,े विवलांयमवगं ाायी, वौ. लकळारी जोळी, जुम् भन ळपे, भतनऴ 
यामभल् रा, कक राव गु् िा, वलय भाजी नगयवेलक, बाजऩाचे ऩााकधकायी ल कामयकिफे  नाींची ्ऩल िी शोिी. 


