*ऐतिहासिक लायिा जऩण्मािा इ इक -प्र ची ऩरयक्रभा असबनंदनीम – िध
ु ीय भन
ु गंटीलाय*
================================================================
इक -प्र मा िंस्थेच्मा भामभािुन भहाया्रािीर ग्केरे, ऐतिहासिक स्भायकांि फिच नरिगगिक
लायिा अिरेरे लने ल लन्मजील, अबमायण्मे ल व्माघ्र प प्रकेऩ मांच्मा िंयषणाचाचा ल िंलधिनाचा

िंदेळ घेलुन तनघारेरी ही ऩरयक्रभा मा पऩढीिा इ आदळिलि अिन
ु हा लायिा जिन कयण्माच्मा

प्रक्रमेि प्रत्मेक नागरयकाने िहकामि कन न म गदान दे ण्माचे आलाहन अथिभत्र
ं ी िध
ु ीय भन
ु गंटीलाय
मांनी केरे.

इक -प्र चंद्रऩूय िपे भहाया्र लायिा जिन आसच िंलधिन िंदेळ ऩरयक्रभेचा ळुबायं ब 1 भे य जी

चंद्रऩयू मेथन
ं ी िध
ू कयण्माि आरा. अथिभत्र
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी मा ऩरयक्रभेरा हहयली झें्ी दाखलि
ळब
ु ेच्छा हदेमा. मालेऱी आ नानाजी ळाभकुऱे , भहाऩौय िौ अंजरी घ टे कय आदी भान्मलयांची
उऩस्स्थिी ह िी.

इक -प्र चंद्रऩयू मा िंस्थेने फं्ु ध िये मांच्मा नेित्ृ लाि ऩमािलयच िंलधिन ल िंयषणाचाची जी भ हीभ
हािी घेिरी आहे िी खय खयच असबनंनीम आहे . केरे स्लच्छिेच्मा त्मांच्मा भ हीभेची दखर

ऩिंप्रधानांनी घेि भन की फाि मा कामिक्रभाि त्मांचे कौिक
ु केरे. त्मांची ही ऩरयक्रभा ऐतिहासिक
लायिा जऩण्माच्मा प्रक्रमेभधीर भरराचा दग्
फ रिांना म्हचारे.

ये र अिेही अथिभत्र
ं ी िध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मालेऱी

मालेऱी इक -प्र चे अमषणा फं्ु ध िये मांनी मा ऩरयक्रभे िंदबाििीर आऩरी बसु भका पलळद केरी. हह
ऩरयक्रभा चंद्रऩूयहुन ग्गचय री, बं्ाया, नागऩूय, अभयालिी, अक रा, फुरढाचा, औयं गाफाद, जऱगाल,
नासळक, ाचे, ऩारघय, भफ
ुं ई, यामग् अळी पलपलध स्जेहमाि जाचाय अिन
ु त्मा भामभािुन

ग्केरे, ऐतिहासिक लायिा, अबमायण्मे आहदंच्मा जिनाचा ल िंलधिनाचा िंदेळ भहाया्रारा
दे चाय आहे . मा ऩरयक्रभेि फं्ु ध िये मांच्मािह तनिीन याभटे के, तनिीन फयु ्कय, यली गुयनुरे, रसरि
भे
ु रेलाय, धभेंद्र तननालि, ओभ लभाि, िंजम िब्फनलाय, याजु काहीरकय, आकाळ घ ्भाये , िगचन

ध िये , कपऩर चौधयी, स्जिें द्र ला्के, िंहदऩ स्जलने, याजेळ व्माि, ितु नर सभरार आहदंचा िहबाग
आहे .

