*वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय 9 नोव्शें फय योफी पइभ िंाचमायमा शइ ळालीर वल्रेषइ

भं्ी मा ऩुय् ायानइ शोराय

वन्भाननल*
=====================================================================
==
नली दशल्रीशन रका ातळल शोरा-मा पइभ िंाचमा ननमल ारी ानइ एतळमा ऩो्ट मा रकातवध्श वव्शे
एफन्वी यमा भशलीनइ

इ रइल्मा वव्शे भध्मइ भशायाराचे अरइ मं्भ्
ं ी वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांना मनुबली

भं्ी मा ॅ टइ गगयील वल्रेषइ

भं्ी ्शरन गरयल

ऩो्ट मा वव्शे एफन्वीयमा भशलीनइ वल्रेषइ
व्मक्लीभल, रकानलभा,
शयु दृटी,

21 वलवलध

इ रा हशइ पइभ िंाचमा ननमल ारी ानइ एतळमा

भं्ी 2019 मा गरयलावा ी ए

ाम्षभला, रकाबाल, भं्ारमीन वलबागायमा

वव्शे इ रा

ाभा ाफाचे अरी फार, रो वरकामला,

ाम्ळैरी हणर ऩरयराभ मा वाल भद्
ु शमांयमा मनुऴंगानइ शइ ळालीर वल् यामांयमा भंर्मांचे अरा
ॅ टइ गगयीभध्मइ ममाव

इ रा माल शइ ळालीर वल्रेषइ

भशायाराचे अरइ मं्भ्
ं ी वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांचे अरी ननलच
बलनाल दशनां

मनुबली भं्ी मा रेषइरील

यण्माल हरी हशइ नली दशल्रीलीर वलसान

9 नोव्शें फय योफी शा ऩुय् ाय वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांना रकाशान

पइभ िंाचमा भॅग्झीन चे अरइ वंचे अरार

हणर वंऩाश

यण्माल मइराय हशइ

म रकाभश
ु रेषी मु एव वोन ारीमा मांनी 9

नोव्शें फय योफी शोरा-मा ऩयु ् ाय रकाशान वोशऱमावा ी वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांना हभं्ील

इ रइ हशइ

यामाचे अरइ मं्, ननमोफन हणर लनइ हणर वलळइऴ वशाय्म मा वलबागांयमा भं्ी ऩशाचे अरी धुया
वांबाऱरायइ वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी गइल्मा 5 लऴा्ल हऩल्मा
उभटवलरा हशइ मं्भ्
ं ी ्शरन भशायारायमा हगं्

ाम् ल्त लाचे अरा

वल ावाल मांनी भशलऩर् मोगशान दशरइ

हशइ भशायारायमा वल ावारा नली दशळा शइ रायइ ऩाचे अर रो

ल्मार ायी मं्वं ल्ऩ मांनी वाशय

इ रइ हशइ शरयल भशायार शी वं ल्ऩना याफवलण्मावा ी मांनी 3 लऴा्ल 50
ननधा्य
रागलच

इ रा मा ननधा्याचे अरी ऩल्ला
इ री तर् ा फु

वध्
ु शा ‘भन
33

फाल’ मा

ोटी लष
त रागलच

मळ्ली वध्
ु शा

ऑप यइ ाच्नइ मा वलरमीभाचे अरी नोंश घइलरी ऩंलरकाधान नयें द्र भोशी मांनी
ाम्रमीभाल मा लष
त रागलच भोशीभइचे अरइ

रलु

इ रइ मालऴी लीन भदशन्माल

यण्माचे अरी भोशीभ मांयमा नइलत लाल यामबय याफवलण्माल हरी हशइ ल ली
रकागलीवा ी िंाचमा टचइ लपे वभशालपे

यण्माल हरइ हशइ श व्शॉईस व मा लत लवं्ंइलपे फइ्ट ऩयपॉभमींग तभनी्टय

्शरन मांना वन्भाननल

यण्माल हरइ हशइ वलरमीभी लष
त रागलच भोशीभइवा ी मांना वलवलध

रकानल इ यमा ऩयु ् ायांनी वन्भाननल
वल्रेषइ

ोटी लष
त रागलचीचे अरा

यण्मावा ी मांयमा नइलत लाल लनवलबागानइ वलरमीभी लष
त

यरी हशइ भशायारायमा रषरीम हगं्

मांना वन्भाननल

वा फनभानवाल

यण्माल हरइ हशइ पइभ िंाचमा ननल ारी ालपे शइ ळालीर

भं्ी ्शरन मांचे अरी झारइरी ननलच मांचे अरमा

ाम् ल्त लाचे अरा गरयल

यरायी हशइ

