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कोवलड-१९ च् मा गागतीक भशाभायीचा वाभना आऩण गेरी वशा भनशने कतयत आशोत. ळाऱा, 
भशावलद्मारमे फंद आशेत. याज् म ळावनाच् मा वल त वलबागाने याज् म तवेच जगल् शा  तयालयीर 
कोणतीशी ळावकीम ऩद बयती करु नमे अवे  ऩष् ट ननदेळ नदरेरे आशेत. अळा ऩतयजथतीत 
याज् मातीर फेयोगगायांलय अ माम शोलु नमे,  मांचे बवलतय म धो् मात मेलु नमे मा दृष् टीने ळावन 
वेला प्रलेळाची लमोभमाादा एक लऴााने लाढलाली अळी भागणी भागी अथाभंत्री आ. वधुीय भनुगटंीलाय 
मांनी केरी आशे. 

मा भागणी वदंबाात आ. वधुीय भनुगटंीलाय मांनी भखु् मभतं्री ध् दल ााकये, याज् माचे भखु् म विचल 
मांना ई-भेर द्लाये ननलेदने ऩाावलरी आशेत. कोवलड-१९ चा वाभना कयताना याज् माची आिथाक 
जथती कभगोय अवल् मा कायणालरुन याज् म तयालयीर तवेच जगल् शा तयालयीर ळावकीम ऩद बयती 
कयण् मात मेलु नमे अवा ळावन ननणाम वल त वलबागाने ननगाभीत केरा आशे. ज् मा धभेद्लायांची 
लमोभमाादा वऩंत आरी आशे.  मांना मालऴपद ऩद बयती प्रियेतमेत वा भर शोता मेणाय नवल् माभऱेु 
 मांचे बवलतय म धो् मात आरे आशे. मालऴपद ऩद बयती झारी अवती तय काशी धभेद्लायांची ननलड 
ननजचचतऩणे झारी अवती ल  मांना ळावकीम वेलेची वधंी  भऱारी अवती. अळा ऩ् दतीने 
फेयोगगायांचे आमुष् मबयाचे नुकवान शोलु नमे,  मांचे बवलतय म धो् मात मेल ुनमे मा दृष् टीने 
ळावकीम वेलेवााीची लमोभमाादा एक लऴााने लाढवलण् माची आलच मकता आशे. 

नद. २५ एवप्रर २०१६ योगीच् मा वाभा म प्रळावन वलबागाच् मा ळावन ननणामानुवाय भशायाष् र 
रोकवेला आमोग आणण वलवलध भतं्रारमीन वलबागानंी तवेच वलबाग प्रभखुांनी ननमु् त केरेल् मा 
याज् म तयीम ननलड व भ मा, वलबाग  तयालयीर ननलड व भ मा ल जगल् शा तयीम ननलड व भ मा 
मांच् मा भापा त घेण् मात मेणा-मा वलवलध ऩदांवााीच् मा  ऩधाा ऩतयषांवााी खुल् मा प्रलगाातीर 
धभेदलायांवााी कभार लमोभमाादा ३८ लऴे ल भागावलगपदमांवााी कभार लमोभमाादा ४३ लऴे 
कयण् मात आरी आशे. आता कोयोना काऱात एक लऴा ऩुणाऩणे लामा गेल् माभऱेु शी लमोभमाादा 
खुल् मा ल भागावलगपदम प्रलगाावााी एक लऴााकयीता लाढवलणे अ मंत गयगेचे आशे अवे आ. वधुीय 

भनुगटंीलाय मांनी म् शटरे आशे. 

 


