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राज्यपाल डॉ. (श्रीमती) मृदल
ु ा ससन्हा हाांणी गोंयच्या लोकाांक चवथीच्या शुभ आनी
उमेदीच्या प्रसांगार आपली काळजा सावन परबीं आनी शुभकामना भेटयल्या.
राज्यपाल आपल्या सांदश
े ात म्हणटा, चवथ वा गणेश चतुथी हो श्रीगणपतीच्या जल्माचो
सण राज्य आनी देशाांत सगळे कडेन व्हडा उमेदीन आनी खुशालकायेन मनयतात. जशें आमकाां
सगळयाांक खबर आसा की श्री गणेश सगळया शुभ कायााची देवता आसा आनी सवघ्नहताा आनी
सुख समृध्दीची देवता म्ूण खांयच्याय धार्माक सवधी वा कायााच्या सुरवेक गणपतीची पुजा
करतात. श्री गणपती कला आनी शास्त्र तशेंच बुध्दी आनी सगन्यानाची देवता म्ूण मानतात.
राज्यपाल फु डें म्हणटा, चवथीक आमच्या घराांनी गणपतीच्या मुतीची पुजा करतना
आमच्या मनाांत एक वेगळीच खुशालकाय आनी समाधानाची भावना सनमााण जाता. गोंयात हो
एक मोठो सण जो आमी धार्माक भावनेन आनी उमेदीन मनयतात. चवथीच्या सणा सनमतान
आमच्या राज्याांत प्रत्येक वाठाराांत आमकाां सावाजनीक गणेशोत्सव पळोवांक मेळटा आनी अशा
उत्सवातल्यान गोंयाांत एकजूट आनी सलोखो पळोवांक मेळटा. स्वातांत्र्य सैसनक लोकमान्य टटळक
हाांणी भारतीय लोकाांक एकठाांय हाडपाच्या उद्देशान सावाजनीक गणेशोत्सव सुरू के ल्लो.
वेगवेगळे धमा, जाती, सामासजक फाटभूांय आनी वगाांतल्या लोकाां मदले अांतर भरून काडपा
खातीर ताांणी गणेश चतुथी राष्ट्रीय सण म्ूण लोकसप्रय के लो. अशा तरे न गणेश उत्सव सगळया
जाती आनी समाजातले लोक एकठाांय येवन मोठ्या उमेदीन मनोवपाक सुरूवात जाली.
त्या खातीर गणेश चतुथी सारखो उत्सव लोकाांमदी बरें पण, इश्टागत आनी एकजूट
वाडोवपाक योग्य प्रसांग जावन आसा, जे वरवीं राज्याांत सलोखो आनी भावपण राखून दवरप
आमकाां शक्य आसा, अशें राज्यपाल आपल्या सांदश
े ाांत म्हणटा.
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मुख्यमांत्री श्री. मनोहर पर्रा कर हाांणी गोंयच्या लोकाांक चवथीची हुनहुनीत परबीं आनी
शुभकामना ददल्या.
मुख्यमांत्री आपल्या सांदश
े ाांत म्हणटा, श्री गणेश ही ज्ञान आनी बुध्दीची देवता आसा.
गणेश चतुथी उत्सव राज्याांतल्या लोकाांमदी एकजूट आनी सामासजक सलोखो मजबूत करता.
ह्या वसााची चवथ गोंयच्या लोकाांक सुख-समाधान, शाांतीकाय आनी भरभराट घेवन येव.ां
ह्या शुभ प्रसांगार आमी आमच्या सरभोंवतणचो वाठार सनतळ, प्लासस्टक आनी प्रदूशण
मुक्त दवरूया आनी पयाावरणाक पोशक असो गणेश चतुथी उत्सव मनोवया, अशें मुख्यमांत्री
आपल्या सांदश
े ात फु डें म्हणटा.
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