*अथथ केअय ऩुयस्कायावाठी लन वलबाग तवेच लष
ृ रागलडीत वशबागी वलथ ऩमाथलयणस्नेश ींचे अभबनींदन वध
ु ीय भन
ु गींट लाय*

भींफ
ु ई दद. १४: जेएवडब्ल्मू- टाईम्व ऑप इींडडमाकडून "इनोव्शे ळन पॉय क्राईभेट एक्ळन" वाठी दद्मा

जाणाऱ्मा "अथथ केअय" ऩुयस्कायाने लन वलबागारा वन्भाननत कयण्मात आरे. तीन लऴाथत रोकवशबागातून

कयण्मात आरे्मा ५० कोट लष
ं वाठी लन वलबागारा
ृ रागलडीवाठी अलरींबफरे्मा डडजजटर पॉये स्ट गव्शथनव
भभऱारेरा शा ऩयु स्काय ५० कोट लष
ृ रागलडीत वशबागी झारे्मा प्रत्मेक व्मक्ती, वींस्था आणण वींघटनेचा
वन्भान आशे . केलऱ त्माींच्मा वशबागाने लष
ृ रागलड शा केलऱ उऩक्रभ न याशाता रोकचऱलऱ झार ,

रोकाींच्मा वशबागातून शे लष
ृ धनुष्म मळस्लीऩणे ऩेरता आरे, भी लन वलबागातीर वलथ अधधकाय कभथचाय
माींच्माफयोफय, ळावनाचे वलथ वलबाग, लष
ृ रागलडीत वशबागी झारे्मा प्रत्मेक व्मक्ती, वींस्था आणण
वींघटनाींचे भनाऩावून अभबनींदन कयतो अवे वुधीय भुनगींट लाय माींनी म्शटरे आशे .

जागनतक ताऩभानाच्मा वभस्माींना वाभोये जाताींना लष
ृ रागलड शा एक वलोत्तभ ऩमाथम अव्माचे आता

जागनतकस्तयालय भान्म झारे आशे . लन वलबागाने माददळेने ऩाऊरे टाकत वुरुलातीर ळाऱाींभधून ३० राख
लष
ृ रागलड केर . त्मानींतय दोन कोट चा वींक्ऩ दोन कोट ८२ राख लष
ृ रालून ऩूणत्थ लारा गेरा. मारा

भभऱारेरा रोकवशबाग ऩाशून तीन लऴाथत ५० कोट लष
ृ रागलडीचे उद्ददष्ट ठे लण्मात आरे. ४,१३ आणण
३३ कोट लष
ू ऩण
ू त्थ लारा गेरा. यायमात
ृ रागलडीचा वींक्ऩ ळावनाचे वलवलध वलबाग आणण रोकवशबागातन

तीन लऴाथत लन जभीनीफयोफय लनेत्तयषेत्रात ५८ कोट लष
ृ रागलड झार . २,४ आणण १३ कोट लष
ृ रागलडीची
दखर भरम्का फूक ऑप ये कॉडथने घेतर . त्माचे दृष्म ऩरयणाभ बायतीम लन वलेषण अशलारातून ददवून
आरे. लनेत्तयषेत्रातीर लष
ू यायम मा षेत्रात ऩदशरे आरे.
ृ ाच्छादनात २७३ चौ.कक.भी ची लाढ नोंदलन

माचफयोफय लनषेत्रातीर जरव्माप्त षेत्रात, फाींफू रागलड तवेच काींदलऱलन वींलधथनात श यायम अग्रस्थानी

यादशरे. यायमातीर लन आणण लन्मजील वींयषणाचा ऩरयणाभ म्शणून लाघाींची वींख्मा १९० लरून ३१२ इतकी
झार .

लष
ृ रागलडीतीर ऩायदळथकता आणण वलश्लावाशथता लाढलण्मावाठी भादशती तींत्रसानाचा उऩमोग कयण्मात आरा.
रालरे्मा प्रत्मेक योऩाची अषाींळ ये खाींळावश लन वलबागाच्मा वींकेतस्थऱालय नोंद कयण्मात आर . मावाठी

नागऩयू रा कभाींड रुभ वलकभवत करून प्रानटे ळन भॅनेजभें ट इन्पयभेळन भवस्ट भ वलकभवत कयण्मात आर .
नागऩूयरा मावाठी स्लतींत्र आम.ट वेर ननभाथण कयण्मात आरा. भाम प्रॅ न्ट ॲऩ द्लाये श रालरे्मा
लष
ृ रागलडीची नोंद लन वलबागाकडे कयता माली म्शणून भोफाईर ॲऩ वलकभवत कयण्मात आरे. शॅरो

पॉये स्ट १९२६, शरयत वेनेची स्थाऩना श लन वलबागाच्मा वलोत्तभ काभधगय ऩैकी एक फाफ आशे . तत्कार न

लन भींत्री म्शणून भरा मा वलाथत वशबागी शोता आरे, माचा भरा वलळेऴ आनींद आशे . लष
ृ रागलडीचे शे मळ
आणण शा ऩुयस्काय यायमातीर प्रळावन आणण ऩमाथलयणस्नेश जनता माींच्मा एकबत्रत प्रमत्नाींचे पभरत आशे
अवे भी भानतो श्री. भुनगींट लाय माींनी म्शटरे आशे .

