
*आ. वधुीय भनुगटंीलाय मांनी चंद्रऩूयातीर शलेरी गार्डन ऩरयवयात केरे लषृायोऩण* 

*लषृ रागलर् करून लवुधंयेचे ऋण पेर्ण् माचा प्रमत् न करूमा – आ. वधुीय भनुगटंीलाय* 

मा लवुधंयेने आऩल् मारा बयबरून लदरे आशे लतरा ्ल् ऩवे देण् माचा प्रमत् न कयणे म् शणजे लषृ 
रागलर् कयणे आशे. लषृ रालणे शे ईश् लयीम कामड आशे. गेल् मा 5 लऴाडत याज् मातीर जनता, 
ळावकीम ल लनभळावकीम कामाडरमे, धाभीक ल वाभाजजक वसं् था आदी घटकां मा वशकामाडने लषृ 
रागलर्ीची भोशीभ याज् मबय याफवलरी. आज लनभशोत् वलावश शयीत ्ांतीचे प्रणेते लवतंयाल नाईक 
मांची जमंती आशे, र्ॉक् टवड र् ेल ऩोस् टर र् ेआशे. आजचा लदलव शा लैशळष् टमऩूणड लदलव आशे 
म् शणनू आज मा लदलळी लषृ रागलर् करून लवुधंयेचे ऋण पेर्ण् माचा प्रमत् न आऩण करूमा, ्वे 
आलाशन भाजी ्थड ल लनभतं्री आ. वधुीय भनुगटंीलाय मांनी केरे. 

लदनांक 1 जुर ैयोजी चंद्रऩूय ळशय भशानगयऩाशरकेतपे चंद्रऩूय ळशयातीर शलेरी गार्डन ऩरयवयात 
आमोजजत लषृायोऩण कामड् भात आ. वधुीय भनुगटंीलाय फोरत शोते. मालेऱी त् मांनी लषृायोऩण 
केरे. चंद्रऩूय मा भशाऩ य व . याखी कंचराडलाय, उऩभशाऩ य याशूर ऩालर्,े आमुक् त याजेळ भोशीते, 
उऩामुक् त वलळार लाघ, झोन वबाऩती शळतर गयुनुरे, कल् ऩना फगरुकय, चदं्रकरा वोमाभ, देलानंद 
लाढई, प्रळांत च धयी, फंरू् धोतये, भशानगयऩाशरकेचे नगयवेलक, ्धधकायी ल कभडचायी मांची उऩजस्थती 
शोती. 

मालेऱी फोरताना आ. भनुगटंीलाय ऩुढे म् शणारे, कोयोना भशाभायीचा वाभना कयताना र्ॉक् टवड 
आऩल् मा जीलाची ऩलाड न कयता आऩरे कतडव् म ऩाय ऩार्त आशे. ख-मा ्थाडने कोयोना मोध् दा 
म् शणनू र्ॉक् टवड काभ कयीत आशे. ऩोस् टभन ल ऩोस् टर कभडचायी वधु् दा मा प्रक्र्मेत आऩरे 
मोगदान देत आशे. कोयोनाळी रढताना प्रलतकायळक् ती लाढवलण् मावा प प्राणलामुची आलश् मकता आशे. 
शा प्राणलामु लषृरागलर्ी मा भाध् मभातनुच आऩल् मारा राबणाय आशे, ्वेशी आ. भनुगटंीलाय 
मालेऱी फोरताना म् शणारे. आ. भनुगटंीलाय मांनी लनभतं्री ्वताना लषृ रागलर्ीवदंबाडत जे 

फशुभोर कामड याज् मात केरे आशे. त् माऩावनु पे्रयणा घेलून लनभशोत् वलाचे औधचत् म वाधनु आम् शी 
भशानगयऩाशरकेतपे लषृ रागलर् कयीत आशोत. शे ळशय शयीत, स् ल छ ल वुदंय याशाले माृषष् टीने 
आभचा प्रमत् न आशे. मा प्रमत् नारा जनतेने वाथ देण् माचे आलाशन भशाऩ य व . याखी कंचराडलाय 
मांनी मालेऱी फोरताना केरे. 

 


