वंजम गांधी याष्ट्रीम उद्मानात ‘लनयाणी‘ वरू
ु कयण्मात मेणाय..!

भफ
ुं ई, दद. 21: काशी लऴाांऩूली वंजम गांधी याष्ट्रीम उद्मानात वलाानाच भोदशत कयणायी ‘लनयाणी‘

रे न कामाान्वलत शोती. कारांतयाने शी रे न फंद ऩडरी. बायतीम स्लातंत्र्माचा अभत
ृ भशोत्वल वाजया
कयत अवताना दे ळातीर वलोत्तभ रे न मा उद्मानात आणरी जाईर अवे मालेऱी वांगगतरे.

वंजम गांधी याष्ट्रीम उद्मानातीर टॅ क्वीडभी वेंटय (भग
ृ मा गचवश केंद्र), लवमजील रुग्णारम आणण
कॅट ओयीएंटेळन वेंटय (भाजााय लंळाची वला भादशती दे णाये केंद्र), आदी फांधकाभांचा रोकाऩाण

वोशऱा आज भाझ्मा अध्मषतेखारी वंजम गांधी याऴ ्रीम उद्मान मेथे आमोन्जत कयण्मात आरा
शोता.

उद्मानात मेणाऱ्मा रशान भर
ु ांवश प्रत्मेकारा अळा रे नचे आकऴाण अवते. शी रे न वला कुटुंफारा
एकत्र फांधन
ू ठे लण्माचे आणण चेशऱ्मालय शवू आणण्माचे काभ कयत अवल्माने मा उद्मानात रे न
आणण्मावाठी वला प्रमत्न केरे जातीर.
टी पॉय टं डन, टामगय आणण री...!
अभबनेत्री यवलना टं डन मा याज्म ळावनाच्मा लवमजील वददच्छादत
ू म्शणन
ू काभ कयणाय अवन
ू

लवमजील वंयषण आणण वंलधानावाठी त्मांची भदत शोणाय आशे . जवे यवलना टं डन मांना त्मांच्मा
वळक्त अभबनमावाठी भशायाष्ट्रात ओऱखरे जाते तवेच भशायाष्ट्र शा लाघ आणण लष
ृ रागलडवाठी
वद्
ु धा ओऱखरा जातो. भी गेल्मा लेऱी लनभंत्री अवताना याज्मातीर लाघांची वंख्मा 190 लरून

312 कयण्मावाठी आणण 50 कोटी लष
ृ रागलड शे प्रकल्ऩ याफवलल्माने माची लेगऱी ओऱख ननभााण
झारी अवल्माचे मालेऱी वांगगतरे.
लन वंलधानावाठी आयाखडा...
ज्माप्रभाणे ळशयांच्मा वलकावावाठी वलकाव आयाखडा अवतो त्माच प्रभाणे लन वलबागाभापात लन
वंयषण ल वंलधानावाठी आयाखडा तमाय कयण्मात मेणाय आशे . आईच्मा आणण लनयाईच्मा वेलेचे
भल्
ू मांकन शोऊ ळकत नाशी त्माभऱ
ु े लनांचे भशत्ल प्रत्मेकारा ऩटलून दे ण्मावाठी काभ कयण्मात
मेईर. उद्माने शे आऩरी भक्
ु त वलद्माऩीठ अवन
ू आनंद आणण ऊजाा दे णायी अवल्माने मा
लनयाईचे भशत्ल प्रत्मेकारा ऩटलून दे ऊ अवेशी मालेऱी वांगगतरे.

खावदाय श्री. ळेट्टी मांनी मालेऱी उद्मानात मेण्मावाठी जे नतकीट काढण्मात मेते त्माच्मा दयाकडे
आणण उद्मानात आल्मालय ऩमाटकांना आतभध्मे नाश्ता वायख्मा ववु लधा उऩरब्ध करून
दे ण्माफाफत रष लेधरे.

आभदाय श्री. दये कय मांनी वंजम गांधी याष्ट्रीम उद्मान मेथे लन ग्रंथारम वरू
ु कयण्माची भागणी
केरी. शे लन ग्रंथारम लवमजीलांवलऴम भादशती दे ण्मावठी तवेच मेथे मेणाऱ्मा अभ्मावकांना
भादशती घेण्मावाठी उऩमोगी ऩडेर अळी अऩेषा व्मक्त केरी.

अनननेत्री यवलना टं डन मालेऱी म्शणाल्मा की, लवमजील वददच्छादत
ू म्शणन
ू काभ कयणे शे

ववभानाचे काभ आशे . लवमजील वंयषण आणण वंलधान मावाठी वभाजाभध्मे जाणील जागत
ृ ी
ननभााण कयण्मावाठी ळावनाफयोफय काभ कयतीर.

मा कामाक्रभारा वंमुक्त याष्ट्र ऩमाालयण कामाक्रभाचे भाजी कामाकायी वंचारक इियक

वोरशे भ,खावदाय गोऩाऱ ळेट्टी, आभदाय प्रवलण दये कय,आणण अभबनेत्री यलीना टं डन मांची प्रभख
ु
उऩन्स्थती शोती.

8 लवमजील रुग्णलादशका आजऩावन
ू कामाान्वलत...

याज्मातीर वंजम गांधी याष्ट्रीम उद्मान, डशाण,ू ठाणे, अभरफाग, योशा, यत्नागगयी आणण भवंधद
ु ग
ु ा मेथे
आजऩावन
ू 8 लवमजील रुग्णलादशका कामाान्वलत कयण्मात आल्मा अवन
ू आज त्माचे रोकाऩाण
प्रभख
ु ऩाशुण्मांच्मा शस्ते कयण्मात आरे. माभळलाम 50 लनऩार आणण लनयषकावाठी दे ण्मात
आल्मा. शी वला लाशने अत्माधनु नक, वव
ु ज्ज आणण गनतभान अवणाय आशे त.

आजच्मा कामाक्रभारा मा लेऱी लन वलबागाचे प्रधान वगचल फी. लेणग
ु ोऩार ये ड्डी, अप्ऩय प्रधान
भख्
ु म लनवंयषक लीयें द्र नतलायी, लन फर प्रभख
ु ाचे प्रधान भख्
ु मलनवंयषक डॉ. लाम. एर.ऩी.

याल,लवमजील प्रधान भख्
ु म लनवंयषक वन
ु ीर भरभमे, वंजम गांधी याष्ट्रीम उद्मानाचे लनवंयषक ल
वंचारक जी. भन्ल्रकाजन
ुा , आम टीआम प्राध्मावऩका शियवप्रमा,आदी उऩन्स्थत शोते.

