
आ.भुनगंटीलाय मांच्मा ऩुढाकायातून ५१ मोग शळषकांचा वत्काय. 

 

कोयोना ननमभांचे ऩारन कयीत ऩाय ऩडरे ११ मोग शळफीय 

 

आंतययाष्ट्रीम मोग ददलव ननशभत्म भशानगय बाजऩाचा उऩक्रभ. 

 

वलधधभंडऱ रोकरेखा वशभती अध्मष ल भाजी वलत्तभंत्री आ.वुधीयबाऊ भुनगंटीलाय मांच्मा  ऩुढाकायातून, भशानगय बाजऩा तपे भशानगयात ११ 
दिकाणी  आमोजजत मोग प्रशळषण शळबफयात ५१ मोग शळषकांचा वोभलाय(२१जूनरा) जागनतक मोग्म  ददनाचे औधचत्म वाधून वत्काय कयण्मात 
आल्माने शा वलऴम अध्माजत्भक लतुऱुात चचेत आशे.वलळेऴ म्शणजे भशानगय जजल्शाध्मष डॉ भंगेळ गुरलाड,ेभशाऩौय याखी कंचराुलाय,बाजऩा 
भशाभंत्री वुबाऴ कावंगोट्टूलाय माच्मा शस्त े५१ मोग शळषकांचा स्भनृतधचन्श, वन्भानऩत्र,ळार ल श्रीपऱ प्रदान करून गौयल कयण्मात आरा. 

 

ऩंतप्रधान नयेंद्र भोदी मांनी वन२०१४ भध्मे,बायतातीर मोग वलसानारा जागनतक ऩातऱीलय वन्भान शभऱाला म्शणून बूशभका भांडल्मालय त्माव 
भान्मता शभऱारी आणण जगातीर१७८ देळांनी २१ जूनरा मोग ददलव म्शणून जस्लकायरे.तवे्शा ऩावून मा जागनतक मोग ददनाचे आमोजन केरे जात 
आशे. 

मा ऐनतशाशवक ऩवलत्र ददनाचे औधचत्म वाधून बायतीम जनता ऩाटटी  तपे भशानगयातीर ननभाुण नगय,गुरुदेल वेला भंडऱ याऊत रेआउट,शनुभान 
नगय,न्मू इंडडमा कॉन्व्शेंट तुकुभ,अग्रवेन बलन,अथल ुकॉरोनी,इंददया नगय,जोड देऊऱ ऩिाणऩूया,अटरबफशायी लाजऩेमी स्टेडडमभ फाफूऩेि,याष्ट्रलादी 
नगय मेथे मोग प्रशळषण शळबफयाचे आमोजन कयण्मात आरे.वकाऱी ५.३० त े८.३० लाजे ऩमतं चारल्मा मा शळफायारा बाजऩा जजल्शाध्मष डॉ 
गुरलाड,ेभशाऩौय याखी कंचराुलाय,भशाभंत्री कावंगोट्टूलाय,भदशरा भोचाु भशाभंत्री प्राचाम ुप्रसा फोयगभलाय,वऩना नाभऩल्रीलाय,भदशरा भोचाु उऩाध्मष 
भंजुश्री कावंगोट्टूलाय मांनी भॅयेथॉन बेट ददरी.ल नागरयकांळी वंलाद वाधरा. 

 

कोयोना ननमभांचे ऩारन कयीत वुरू अवरेल्मा मा शळबफयांत मोग प्रशळषण देणाये ननऱकंि मेयभे, फंडू ऩेंदाभ, प्रनतबा ऩेंदाभ, वुलणाु रोखंड,े अरुणा 
शळयबैय्मे, यभेळ ददगाऱ भुयरीधय शळयबैय्मे, बोरायाभ वोनुरे, लऴृारी धभऩुुयीलाय, ज्मोती याऊत,देलयाल फोफड,ेफफन अनभूरलाय,याभयाल धायणे,लंदना 
वंतोऴलाय,प्रनतबा टेकाड,ेअऩणाु धचढे,ज्मोती आस्कय, नीता धाभनगे,वलजम धचताड,ेयभेळ मेगीनलाय,याजेळ शोकभ,वौ दोनाडकय,वौ भंदे,याजेंद्र 
गुंडालाय,श्रीकांत फच्चूलाय,यलींद्र भांदाडे,प्रलीण नषीने,रता चाऩरे,धचतलन चव्शाण,नवयीन ळेख,डॉ ळैरेंद्र ळुक्रा,प्रळांत तंुगीडलाय,अनुऩ ळभाु,जस्भता 
श्रीगडडलाय,प्रदीऩ रोखंड,ेयाशुर लांढये,ऩूनभ झा,भशेळ कानऩल्रीलाय,नन्नालये,जस्भता येबनकय,लंदना बूऴणलाय,ज्मोती भवयाभ,नवयीन ऩयलीन 
ळेख,वनवय ऩयलीन ळेख,शभशरदं गंऩालाय,प्रतीषा धकात,ेरुऩारी भल्रेरलाय,चंद्रळेखय गंनुयलाय,यभेळ कावुरकय,ककळोय रुनालत, यभेळ काकड,ेयाभबाऊ 
ढगे,भाधुयी लाकड,ेआनंद लनकय, शेभरता ऩटरे,यंजना कोशऱे,जमश्री जजलतोड ेमा मोग शळषकांचा गौयल कयण्मात आरा. मा शळबफयांच्मा आमोजनात 
ऩतंजरी मोग वेला वशभती,आटु ऑप शरवलगं,गामत्री ळक्तीऩीि,श्री भाता ननभरुा देली भंडऱ,श्री स्लाभी वभथ ुभदशरा भंडऱ मांनी भशत्लाची बूशभका 
फजालरी. 

 

शळबफयाचे वशवंमोजक उऩभशाऩौय याशुर ऩालड ेमांचेवश वंघटन भशाभंत्री याजेंद्र गांधी,भशाभंत्री बिजबूऴण ऩाझाये, यलींद्र गुयनुरे,कोऴाध्मष  प्रकाळ 
धायणे,  भंडऱ अध्मष यली रोणकय,ददनकययाल वोभरकय,वलठ्िर डुकये,वंदीऩ आगराले,प्रळांत वलघ्नेश्लय,भनोज शवघंली,धनयाज कोले,फंडू 
गौयकाय,चंदन ऩार, याभकुभाय  

अकाऩेशरलाय आदींनी वूक्ष्भ ननमोजन कयीत मोग शळबफय मळस्ली  केरे. 


