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नली दशल् रीश न रका ातळल शोरा-मा पइ भ िंाचमा ननमल ारी ानइ एतळमा ऩो् ट मा रकातवध् श वव् शे 
एफन् वी य मा भशलीनइ  इ रइल् मा वव् शेभध् मइ भशाया राचे अरइ मंभ्ं् ी वधुीय भनुगटंीलाय मांना मनुबली 
भं् ी मा  ॅटइगगयील वलर्ेषइ   भं् ी ् शर न गरयल  इ रा हशइ  पइ भ िंाचमा ननमल ारी ानइ एतळमा 
ऩो् ट मा वव् शे एफन् वीय मा भशलीनइ वलर्ेषइ   भं् ी 2019 मा गरयलावा ी ए  वव् शे  इ रा  
व् मक् लीभ ल, रकानलभा,  ामष्भला, रकाबाल, भं् ारमीन वलबागाय मा  ाभा ाफाचे अरी फार, रो वरकामला, 
शयुदृ टी,  ामळ्ैरी हणर ऩरयराभ मा वाल भदु्शमांय मा मनुऴंगानइ शइळालीर वल ्या मांय मा भरं्मांचे अरा 
21 वलवलध  ॅटइगगयीभध् मइ म माव  इ रा  माल शइळालीर वलर्ेषइ   मनुबली भं् ी मा रेषइरील 
भशाया राचे अरइ मंभ्ं् ी वधुीय भनुगटंीलाय मांचे अरी ननलच  यण् माल हरी हशइ  नली दशल् रीलीर वलसान 
बलनाल दशनां  9 नोव् शेंफय योफी शा ऩुय्  ाय वधुीय भनुगटंीलाय मांना रकाशान  यण् माल मइराय हशइ  

पइ भ िंाचमा भॅग् झीन चे अरइ वचंे अरार  हणर वऩंाश  म रकाभशु रेषी  मु  एव  वोन ारीमा मानंी 9 
नोव् शेंफय योफी शोरा-मा ऩुय्  ाय रकाशान वोशऱमावा ी वधुीय भनुगटंीलाय मांना हभं् ील  इ रइ हशइ  

या माचे अरइ मं,् ननमोफन हणर लनइ हणर वलळइऴ वशाय्म मा वलबागांय मा भं् ी ऩशाचे अरी धुया 
वांबाऱरायइ वधुीय भनुगटंीलाय मांनी गइल् मा 5 लऴा्ल हऩल् मा  ाम ्लत् लाचे अरा  वा फनभानवाल 
उभटवलरा हशइ  मंभ्ं् ी ् शर न भशाया राय मा हगं ् वल ावाल  मांनी भश लऩ र ्मोगशान दशरइ 
हशइ  भशाया राय मा वल ावारा नली दशळा शइरायइ ऩाचे अर रो  ल् मार ायी मंव् ंल् ऩ  मांनी वाशय 
 इ रइ हशइ  शरयल भशाया र शी व ंल् ऩना याफवलण् मावा ी  मांनी 3 लऴा्ल 50  ोटी लतष रागलचीचे अरा 
ननधा्य  इ रा  मा ननधा्याचे अरी ऩ लल्ा  यण् मावा ी  मांय मा नइलत लाल लनवलबागानइ वलरमीभी लतष 
रागलच  इ री  तर्  ा फ ु ऑप यइ ाचन्इ मा वलरमीभाचे अरी नोंश घइलरी  ऩंलरकाधान नयेंद्र भोशी मांनी 
वधु् शा ‘भन    फाल’ मा  ामर्मीभाल मा लतष रागलच भोशीभइचे अरइ  रलु   इ रइ  मालऴी लीन भदशन् माल 
33  ोटी लतष रागलच  यण् माचे अरी भोशीभ  मांय मा नइलत लाल या मबय याफवलण् माल हरी हशइ ल ली 
मळ् ली वधु् शा  यरी हशइ  भशाया राय मा रषरीम हगं ् रकागलीवा ी िंाचमा ट चइ लपे वभ शालपे 

 मांना वन् भाननल  यण् माल हरइ हशइ  श व् शॉईस व मा लत लव्ं ं इलपे फइ् ट ऩयपॉभमींग तभनी् टय 
् शर न  मांना वन् भाननल  यण् माल हरइ हशइ  वलरमीभी लतष रागलच भोशीभइवा ी  मांना वलवलध 
रकानल  इय मा ऩयु्  ायांनी वन् भाननल  यण् माल हरइ हशइ  पइ भ िंाचमा ननल ारी ालपे शइळालीर 
वलर्ेषइ   भं् ी ् शर न  मांचे अरी झारइरी ननलच  मांचे अर    मा  ाम ्लत् लाचे अरा गरयल  यरायी हशइ  

 


