*गयजव
ूं ाठी बोजनाची व्मल्था शा बाजऩाचा वूं्ऩ*
*रूग्णलाशक्ा, भेडी्र ्टोअर्वआ ीदकूंवाठी व्दा ्लतूं्र  व्मल्था*

*बाजऩाच्मा रो्रतिनतननधीूंनी ीऩमा बागात गयजन
ूं ा भदतीचे ननमोजन ्याले – ी. व्धीय भ्नगूंटकलाय*

चै्र  ळ
् द रतिनतऩदा अर्थाआत ग्ढक ऩाडव्माच्मा ळब
् भशताआलय चूंरपूऩय ीणण फरायऩय मा कठ्ाणी ्ोयोना वलऴाण्च्मा ऩाशलआबभीलय

गयजव
ूं ाठी बोजनाची व्मल्था ्यमात मे र, अर्वा वूं्ऩ बायतीम जनता ऩाटटीनने ्ेरा अर्वन गयजव
ूं ाठी मा दोन्शक ळशयात 31
भाचआ ऩमंत बोजनाची व्मल्था बायतीम जनता ऩाटटीनतपे ्यमात ीमाचे भाजी अर्थआभूं्र ी ी. व्धीय भ्नगूंटकलाय माूंनी जाशकय ्ेरे
ीशे .

वलआ नागरय्ाूंना ग्ढक ऩाडव्माच्मा ळब
् ेच् ा दे त ्ोयोना वलयोधातीर मा रढमात ीऩण ननशचीतऩणे ंजूं् अर्वा वलशलाव माूंनी

व्मक्त ्ेरा ीशे . माचरतिभाणे ंजशमाभमे बाजऩाच्मा रतिमे् रो्रतिनतननधीूंनी ीऩमा बागात गयजन
ूं ा भदत ्यमाच्मा ष्टकने
मोग्म ननमोजन ्याले ल रतिमे् गयजलूंतारा भदतीचा शात यमाला, अर्वे ीलाशन व्दा ी. व्धीय भ्नगूंटकलाय माूंनी ्ेरे ीशे .
*बोजनावूंदबाआत जफाफदायक*
बोजनावूंदबाआत चूंरपूऩय ळशयात ब्रिजबऴण ऩाझाये 9850887744, याशर ऩालडे 9405882788, डॉ. भूंगेळ गर
् लाडे 9822565130, वब
् ाऴ
्ावनगोट्टलाय 9011144442, रतिज्लरूंत ्ड 7744899998 वयज ऩेदरलाय 9403192225 माूंच्माळी वूंऩ्आ वाधाला तय फरायऩय

ळशयात बाजऩाचे ज्मेठ नेते चूंदनसवूंश चूंदेर 9422135686, नगयामष शयकळ ळभाआ 8485855500 माूंच्मा भागआदळआनाखारक ्ाळी
सवूंश8975644703,ीसळऴ दे लतऱे 8421611131, याज ग्ूंडट
े क 9370322665 शे जलाफदायक वाूंबाऱतीर , माूंच्माळी वूंऩ्आ वाधाला, अर्वे

ीलाशन ्यमात ीरे ीशे . माचरतिभाणे 300 ऩोसरवाूंवाठी बायतीम जनता ऩाटटीनतपे बोजनाची व्मल्था 31 भाचआ ऩमंत ्यमात
ीरक ीशे .
*रूग्णलाशक्ेवूंदबाआत भदत*
चूंरपूऩय, फरायऩय मा ळशयाूंवश ंजशमातीर रूग्णारमाूंभमे रूग्णलाशक्ेची अर्डचण बावमाव ब्रिजबऴण ऩाझाये 9850887744
माूंच्माळी वूंऩ्आ वाधाला तय वमा लाशत््रलयकर ननफंधाूंभ्ऱे रूग्णाूंना व्टक झामानूंतय लाशने लऩरध शोत नाशकत, अर्ळा

ऩरय्थीतीत लाशने लऩरध शोमावाठी व
् दा री.ी. ब्रिजबऴण ऩाझाये माूंच्माळी वूंऩ्आ वाधमाचे ीलाशन ्यमात ीरे ीशे .
*भेडी्र ्टोअर्वआ वूंदबाआत भदत*
रूग्णाूंना ाऴधाूंवूंदबाआत अर्डचण बावमाव ंजशमातीर वलआच बागात भेडी्र ्टोअर्वआळी ीलशम्तेन्वाय वूंऩ्आ वाधामावाठी
ंजशा ऩरयऴदे चे भाजी अर्मष दे लयाल बगगऱे 9822255932 माूंच्माळी वूंऩ्आ वाधमाचे ीलाशन ्यमात ीरे ीशे .

25 भाचआ ग्ढक ऩाडव्मारा 500 ml च्मा विननटामझय चे वलतयण चूंरपूऩय ंजशा वाभान्म रूग्णारम ल फरायऩय रामाभीण रूग्णारम मेथे
्यमात मेणाय ीशे .

्ोयोना वलयोधातीर मा रढमात बायतीम जनता ऩाटटीनचा रतिमे् ्ामआ्ताआ जनतेच्मा वेलेवाठी तऩय ीशे . लयकर व्मल्थाूंचा राब
घेमावाठी वूंफूंतधत ऩदातध्ा-माूंळी वूंऩ्आ वाधमाचे ीलाशन ी. व्धीय भ्नगूंटकलाय माूंनी ्ेरे ीशे .

