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 ोणताशी ऩुय्  ाय शा  मा षे्ात  ाभ  य मावाठऊ ्ेाव रदादान  य मा े भा मभ सवते  जे ा ऩुय्  ाय 
भाझ्मावाठऊ जनंददामी, रेदायणादामी ल वभाेा ी वेला  य मावाठऊ नली ्ेाव फशार  यणाया सव मा े 
रदाततऩादन वुधीय भुनगंटीलाय मांनी  ेरे  वलवशे्रष् ठ भं्ी शा ऩुय्  ाय रदादान  े माफदलदर पेभ इंडडमा 
ऩरयलाया े जबाय  मांनी य मक् त  ेरे  

जे नली लद रीतीर जलसान बलनात पेभ इंडडमा मा तनमत ारी ातपे वलवशे्रष् ठ भं्ी मा ऩयु्  ायाने 
वुधीय भुनगंटीलाय मांना गौयजल मात जरे  मालेऱी भं ालय बायत वय ाय े  ौळ म जल ाव भं्ी ड.  
भशेंद्रनाथ ऩांड,े एळळमन ग्रुऩ  े वं् थाऩ  एएएपटी जलदलमाऩीठा े  ुरऩती वंदीऩ भायला, पेभ इंडडमा े भुख् म 
 ामव ायी सधध ायी मु एव  वौंथाळरमा, द फं्रट े वं् थाऩ  याणा मळलंत, सशभदाफाद  े खावदाय ड.  क यीट 
वोरं ी, ऩंेाफ  ेवयी मा लृ तऩ्ा े वंऩाद  क यण  ोरदाा, याे् थान े भाेी खावदाय वाफीय सरी जदीं ी 
रदााभुख् माने सऩथि्थती शोती  भा मलयां् मा श् ते वुधीय भुनगंटीलाय मांना वलवशे्रष् ठ भं्ी मा ऩुय्  ायाने 
गौयजल मात जरे  पेभ इंडडमा तनमत ारी ाने एळळमा ऩो् ट मा वय शे एे वी् मा भदतीने वलवशे्रष् ठ भं्ी 
2019 मा गौयलावाठऊ ए  वय शे  ेरा  य मक् तीभ ल, रदाततभा, ामवषभता, रदाबाल, भं्ारमीन जलबागा् मा 
 ाभा ाेा ी ेाण, रो जरदामता, दयुदृष् टी,  ामवळरैी जणण ऩरयणाभ मा वात भुदलदमां् मा सनुऴंगाने देळातीर 
वलव याज मां् मा भंर्यामां ा 21 जलजलध  ॅटेधगयीभ मे सभ् माव  ेरा  मात देळातीर वलवशे्रष् ठ सनुबली भं्ी मा 
शे्रणीत भशायाष् रा े सथवभं्ी वुधीय भुनगटंीलाय मां ी तनलड  य मात जरी  

भशायाष् रा े सथव, तनमोेन जणण लने जणण जलळऴे वशाय्म मा जलबागां् मा भं्ी ऩदा ी धुया वांबाऱणाये 
वुधीय भुनगंटीलाय मांनी गे मा 5 लऴावत जऩ मा  ामव तृव ला ा ठवा ेनभानवात सभटजलरा जशे  
सथवभं्ी म् शणून भशायाष् रा् मा जधथव  जल ावात  मांनी भश लऩूणव मोगदान लदरे जशे  भशायाष् रा् मा 
जल ावारा नली लदळा देणाये ऩा  रो   माण ायी सथववं  ऩ  मांनी वादय  ेरे जशे  शरयत भशायाष् र शी 
वं  ऩना याफजल मावाठऊ  मांनी 3 लऴावत 50  ोटी लषृ रागलडी ा तनधावय  ेरा  मा तनधावया ी ऩूतवता 
 य मावाठऊ  मां् मा नेतृ लात लनजलबागाने जलक्रभी लषृ रागलड  ेरी  ळरम्  ा फ ु  प ये ाडवने मा 
जलक्रभा ी नोंद घेतरी  ऩंतरदाधान नयेंद्र भोदी मांनी वु दा ‘भन  ी फात’ मा  ामवक्रभात मा लषृ रागलड 
भोशीभे े  ौतु   ेरे  मालऴी तीन भलश मात 33  ोटी लषृ रागलड  य मा ी भोशीभ  मां् मा नेतृ लात 
याज मबय याफजल मात जरी जशे ल ती मळ् ली वु दा ठयरी जशे  भशायाष् रा् मा रषणीम जधथव  

रदागतीवाठऊ इंडडमा टूड ेतपे वभूशातपे  मांना व भातनत  य मात जरे जशे  द य श.ईस व मा लृ तवं् थेतपे 
फे् ट ऩयप.भमींगग ळभनी् टय म् शणून  मांना वन    भातनत  य मात जरे जशे  जलक्रभी लषृ रागलड भोशीभेवाठऊ 
 मांना जलजलध रदाततष् ठे् मा ऩुय्  ायांनी व भातनत  य मात जरे जशे  पेभ इंडडमा तनमत ारी ातपे 
देळातीर वलवशे्रष् ठ भं्ी म् शणून  मा ंी झारेरी तनलड  मां् मा  ामव तृव ला ा गौयल  यणायी जशे  

 


