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शहीि स्भायक प्रेयणा आणण
स्पूर्ती िे णाये : भहाऩौय नंिा
जजचकाय

‘अभय जिान शहीि स्भायक’ फांधकाभाचे भहाऩौयांच्मा हस्र्ते
बूलभऩूजन

नागऩयू , र्ता. १२ : अजनी चौक मेथीर नागऩयू भहानगयऩालरकेच्मा जागेलय भाजी
सैननक संघटनेच्मा लतीने फांधण्मात मेत असरेल्मा ‘अभय जलान ळहीद स्भायक’

फांधकाभाचे बलू भऩज
ू न भहाऩौय नंदा जजचकाय मांच्मा हस्ते भंगऱलायी (ता. १२) ऩाय
ऩडरे.

मालेऱी आमोजजत कामयक्रभारा नगयसेवलका रक्ष्भी मादल, ब्रिगेडडमय सन
ु ीर गालऩांड,े
भेजय हे भंत जकाते, सर
ु बा जकाते, लामस
ु ेना संघटनेचे अध्मऺ भनोहय बातकुरकय,
भेजय प्रबाकय ऩयु ाणणक, सेलाननलत्ृ त प्रादे लळक ऩरयलहन अधधकायी ळयद जजचकाय,

बाजऩचे प्रदे ळ उऩाध्मऺ याभ कोयके, भाजी सैननक आघाडीचे ळहय अध्मऺ ददरीऩ
जमस्लार, भहे ळ आंफोकय, बाजऩा भाजी सैननक भदहरा आघाडीच्मा लळरा टारे,
लरना फेरखोडे, आमईएसएभचे संमोजक वलरास दलने उऩजस्थत होते.

मालेऱी फोरताना भहाऩौय नंदा जजचकाय म्हणाल्मा, मा जागेलय तमाय होणाये अभय
जलान ळहीद स्भायक हे नागऩयु ातीर प्रत्मेक व्मक्तीरा स्पूती आणण प्रेयणा दे णाये

असेर. भाजी सैननक संघटनेच्मा सलय ज्मेष्ठ सदस्मांनी मासाठी सातत्माने ऩाठऩयु ाला
केरा. नागऩयू भहानगयऩालरकेने आऩल्मा दे ळाच्मा यऺणासाठी ळहीद झारेल्मा

जलानांचे स्भायक होतेम. त्मातन
ू जलानांचे स्भयण प्रत्मेक नागरयकारा व्हाले ह्मा

उदात्त हे तन
ू े नागऩयू भहानगयऩालरकेने स्भायकासाठी जागा उऩरब्ध करून ददरी.
स्भायक फांधकाभात कुठे ही अडचणी आल्मा अथला भहाऩालरकास्तयालय भदत

रागरी तय ती आम्ही कयण्मास तमाय आहोत, असे अलबलचन भाजी सैननकांना
ददरे.

मालेऱी भेजय हे भंत जकाते मांनी आऩरे भनोगत व्मक्त केरे. अभय जलान ळहीद
स्भायक उबायण्मासाठी जागा उऩरब्ध करून दे त भहानगयऩालरकेने भाजी

सैननकांच्मा बालनांचा आदय केरा, त्माफद्दर त्मांनी भनऩाचे आबाय भानरे.
बवलष्मात अळीच भदत लभऱत याहाली, अळी अऩेऺा व्मक्त केरी.

अन्म भान्मलयांनीही मालेऱी भनोगत व्मक्त केरे. मालेऱी भहाऩौयांच्मा हस्ते जागेची
ऩज
ू ा-अचयना केल्मानंतय वलधधलत बलू भऩज
ू न कयण्मात आरे. मालेऱी अरुणा पारे,
जमश्री ऩाठक, सनु नता कंु बाये , जमा चापरे, संजीलनी मेलरे, अळोक सालयकय,

अरुण भोचायऩयु े , ओभप्रकाळ लळयऩयू कय, श्रीकांत गंगाधऱे , सन
ु ीर याचरलाय, प्रबाकय

गबने, सधचन खेडीकय, ऩंड
ु लरक सालंत, गोवलंद नततयभाये , गंुडये ाल ढोफऱे , भनऩाच्मा
न्मस
ू न्स डडटे क्ळन स्क्लॉडचे कभयचायी ल नागरयक भोठ्मा संख्मेने उऩजस्थत होते.

