
*वलज बफर न बयल् माव वलजे े ेने ळन ेाऩ् मात य मेलन नमे – आ. वधुीय भनुगटंीलाय* 

*वलज ेने ळन ेाऩरे जात य सवेर त यय नागियेांनी ् लयीत य बाजऩा ऩाािधेा-मांळी वऩं के  
वाधाला* 

================================================================= 

ेोवलड 19 च् मा जागत यीे भशाभायी ा वाभना ेयत याना ेय् मात य आरेल् मा रॉेडाऊनायम् मान 
भशावलत ययण ेंऩनीत यपे वलज ग्राशेांना बयभवाठ येभे ी बफरे ऩाठवल् मात य आरी आशे. ेोणीशी 
वलज बफर न बयल् माव वलजे े ेने ळन ेाऩ् मात य मेलन नमे, सळी भागणी भाजी सर्कभतं्री आ. 
वधुीय भनुगटंीलाय मांनी ेेरी आशे. जय वलजेच् मा बफरा ा बयणा ेेरा नाशी म् शणनन वलज 
ेने ळन ेाऩरे जात य सवेर त यय नागियेांनी ् लयीत य बायत यीम जनत या ऩाटटीच े ऩाािधेायी, ेामके त ये 
ल रोेप्रतत यतनधींनी वऩं के  वाध् मा े आलाशन ् मांनी ेेरे आशे. 

ेोयोना ेारालधीत य र्ेफाेीवाठी ग्राशेां ा लीजऩुयलठा खंडडत य न ेय्मा े आाेळ उजाकभतं्रमांनी 
दारे आशेत य. बफरावफंंधीच्मा त यक्रायीरा सनुवरून ग्राशेांच्मा घयी भशावलत ययणच्मा ेभक ा-मांनी बेटी 
ाेऊन त यऩावणी ेरू नमे, सळा वन नाशी उजाकभतं्रमांनी भशावलत ययण प्रळावनारा दाल्मा आशेत य. सवे 
सवत याना लीज ग्राशेांना ् लयीत य बयणा ेया सन् मर्ा लीज ेने ळन ेाऩ् मात य मे र सवे 

वांग् मात य मेत य आशे. शी सतत यळम गंबीय फाफ आशे. आधी  ेोयोनात य आिर्के  वंेट, ् मात य लीज 
ेने ळन ेाऩल् माने नले वंे ट लीज ग्राशेांलय मे र. वलजे ा लाऩय झारा नवत यानाशी सव्लाच्मा 
वव्ला लीज बफर आेायरे जात य सवल्माच्मा त यक्रायीशी ेाशी जण ेयत य आशेत य. ्माभऱेु लीज बफर 
ऩाशनन  सनेेांना भोठा ‘‘ळॉे’’ फवरा आशे. ्माभऱेु वलकवाभान्म नागियेांना दारावा मभऱाला 
सळी भागणी लीज ग्राशेांत यपे ेय् मात य मेत य आशे. सळात य  लीज ेने ळन ेाऩ् माच् मा मबत यीने 

लीज ग्राशे ि तं याग्रस् त य झारे आशेत य. ेोयोनाभऱेु तनभाकण झारेरी बफेट आिर्के  ऩियस् र्ीत यी रषात य 
घेत या याज् म वयेायने व्ु ाा मा त यीन भदशन् मांच् मा वलज बफरात य ग्राशेांना वटु द्माली, सळी भागणी 
आ. वधुीय भनुगटंीलाय मांच् मावश भाजी ेें द्रीम गशृयाज् मभतं्री शंवयाज सशीय, बाजऩा े ज् मेष् ठ नेत य े

 ांनमवशं  ाेंर, आ. केत यीेुभाय बांगडीमा, बाजऩा े जजल् शा् मष ाेलयाल बोंगऱे, जजल् शा ऩियऴाेच् मा 
स् मषा व.. व्ं मा गयुनरेु, भशानगय जजल् शा् मष डॉ. भगेंळ गरुलाड,े जजल् शा ऩियऴा उऩा् मषा व.. 
येखा ेायेेय, भाजी आभााय प्रा. सत युर ाेळेय, सॅड. वजंम धोटे, वाुळकन तनभेय, भशाऩ.य याखी 
ें राकलाय, उऩभशाऩ.य याशनर ऩालड,े जजल् शा बाजऩा े वयि टणीव वजंम गजऩनये, बिजबनऴण ऩाझाये, 
याभऩार मवशं आाींनी ेेरी आशे. 

 


