
*लषृ रागलड शे ईश्लयीम कामय - लनभतं्री वधुीय भनुगटंीलाय* 

*आंजी भोठी मेथे लषृददडंीचे थाटात उदघाटन*  

*आ. अननर वोरे मांच्मा नेततृ्लात तीन जजल्ह्मातून कयेर लषृ रागलड जनजागतृी*.  
====================================================== 

आजच्मा दषु्काऱी ऩरयजथथतीत भशायाष्रात 6778 टँकय वरुू आशेत. भात्र ज्मा दठकाणी जंगर आशे 
नतथे टँकय रालण्माची गयज ऩडरी नाशी. जजथे जंगर आशे नतथे जर आशे आणण जर आशे नतथे 
बाली पऩढीचं बपलष्म आशे, त्माभऱेु लषृ रागलड शे ईश्लयीम काभ आशे अवे वभजनू ते कयाले आशे 
अवे प्रनतऩादन पलत्त ल ननमोजन, लने भतं्री तथा लधाय जजल्ह्माचे ऩारकभतं्री वधुीय भनुगटंीलाय मांनी 
केरे.  

ग्रीन अथय ऑगयनामझळेनच्मा लतीने काढण्मात आरेल्हमा लषृ ददडंीचा उदघाटन वभायंब आंजी भोठी 
मेथे ऩाय ऩडरा. मालेऱी ऩारकभतं्री वुधीय भनुगटंीलाय मांचे शथते दशयली झेंडी दाखलून ददडंीचा 
प्रायंब कयण्मात आरा. मालेऱी आमोजजत कामयक्रभात भागयदळयन कयताना वधुीय भनुगटंीलाय म्शणारे, 

ऩद्भ ऩुयाणातीर 58 व्मा खंडात लषृ रागलडीभऱेु भनुष्माव थलगायची प्राप्ती शोते अवे म्शटरे आशे. 
आज लषृ रागलड शी भानलाच्मा अजथतत्लावाठी भशत्लाची ठयत आशे. आज भनुष्मप्राणी केलऱ लषृ 
तोडण्माचे काभ कयतो. भनुष्मप्राणी वोडून इतय वलय मोनी ननवगयननमभानवुाय चारतात. भात्र 
भनुष्म ननवगयननमभानुवाय चारणे तय दयू ननवगायरा उध्लथत कयण्माचे काभ कयतो आशे. आज 
लषृ ऩे चचाय कयण्माची लेऱ आरी आशे. लन रालल्हमाभऱेु भनारा वभाधान मभऱते अवेशी ते 
मालेऱी म्शणारे. अथयळाथत्र की ऩमायलयण ळाथत्र मालय लाद- पललाद कयण्माची गयजच नाशी. कायण 
ऩमायलयण यादशरे नाशी तय भनुष्मप्राणी याशणाय नाशी आणण भनुष्म मा बतूरालयच यादशरा नाशी 
तय अथयळाथत्राचा उऩमोग कोणावाठी कयणाय अवा ऩोटॅळ ननभायण शोतो. त्माभऱेू आज जे लषृ 
रालतीर त्मांचं बपलष्म वखुकायक याशीर.  
ग्रीन अथय ऑगयनाझळेन जनतेभध्मे ऩमायलयण आणण लषृ रागलडीफद्दर जनजागतृी कयण्माचे 

भशत्लाचे काभ कयत अवनू मांच्मावोफत लषृ वलंधयनाचे काभ कयणाऱ्मा वलाांचे भनुगटंीलाय मांनी 
आबाय व्मक्त करून त्मांना ळुबेच्छा ददल्हमात. तवेच जजल्ह्मातीर ऩदशल्हमा आंतययाष्रीम जजल्हशा 
ऩरयऴद ळाऱेरा 50 रष रुऩमे जजल्हशा लापऴयक मोजनेभधून उऩरब्ध कयन देण्माची शभी ददरी.  

मालेऱी खावदाय याभदाव तडव,आभदाय प्रा अननर वोरे, नागो गाणाय, याभदाव आंफटकय, जजल्हशा 
ऩरयऴद आयोग्म ल मळषण वबाऩती जमश्री गपाट, भखु्म कामयकायी अधधकायी वधचन ओंफावे, 

उऩलन वयंषक वनुीर ळभाय, प्रकाळ भशायाज लाघ, नगयाध्मष अतुर तयाऱे,नगयाध्मष वधुचता 
भडाली, वयऩंच जगदीळ वचंरयमा, दादायाल केचे, याजेळ फकाने, वजंम नतगालकय, प्रळांत इंगऱे 



नतगालकय, वधचन ऩालड,े भयुरीधय फेरखोड,े आमळऴ गोवाली, वधुीय गपाट, आदी भान्मलय उऩजथथत 

शोते.  

मालेऱी प्राथतापलक कयताना ग्रीन अथय ऑगयनामझळेन चे अध्मषप्रा अननर वोरे म्शणारे, लषृ 
रागलडीफाफत जनतेभध्मे जनजागतृी कयण्मावाठी वरुू केरेल्हमा लषृ ददडंीचे शे नतवये लऴय आशे. 
मालऴी शी ददडंी 9 ददलवांचा प्रलाव करून नागऩूय मेथे ऩोशचेर. मा ददडंीवोफत 55 कामयकते याशणाय 
अवनू योज 150 ककरोभीटयचा प्रलाव कयत शी ददडंी तीन जजल्ह्माभध्मे जनजागतृी कयत 
नागऩूयभध्मे ऩोशचणाय आशे. लषृ रागलडीच्मा काभाफाफत फोरताना ते म्शणारे , आजऩमांत अनेक 
लनभतं्री शोऊन गेरे ऩण लषृ रागलडीची चऱलऱ कयण्माचे काभ केलऱ वुधीय भनुगटंीलाय करू 
ळकरे. माभध्मे थलमंवेली वथंथावोफतच जनतेचा भोठा वशबाग मभऱारा शी भोठी उऩरब्धी आशे. 
मालेऱी लषृ वलंधयनाचे उत्कृष्ट काभ कयणाऱ्मा उऴा भेशये आणण भतीन ळेख मांचा वत्काय 
कयण्मात आरा. तवेच वलय ननयाधाय मोजनेतीर अनुदान लाढपलल्हमाफद्दर ऩारकभतं्री वधुीय 
भनुगटंीलाय मांचा वत्काय कयण्मात आरा. 

मालेऱी आभदाय याभदाव आंफटकय जमश्री गपाट मांनीशी भनोगत व्मक्त केरे. मालेऱी ग्राभथथ 
भोठ्मा वखं्मेने उऩजथथत शोते. 

 


