
चंद्रऩुयातीर स्ल. उत्तभयाल ऩाटीर लन उद्मानात जॉगवस ऩार्स  उबायण्माचा लनभंत्री वुधीय भुनगटंीलाय मांचा 
ननर्सम 

 

ननवगस ऩाउरलाट, रेझय ळो , एनजी ऩार्स  , चंदनलन ल जांबुऱलन आददचंी ननर्भसती शोर्ाय  

 

शा जॉगवस ऩार्स  नागरयर्ांच्मा , ऩमसटर्ांच्मा आर्ऴसर्ाचे र्ें द्र ठयेर: वुधीय भुनगटंीलाय 

 

चंद्रऩुयातीर स्ल. उत्तभयाल ऩाटीर लन उद्मानात जॉगवस ऩार्स  उबायण्माचा ननर्सम लनभंत्री तथा चंद्रऩूय 
जजल्ह्माचे ऩारर्भंत्री श्री वुधीय भुनगंटीलाय मांनी घेतरा आशे. 

 

मावंदबासत ददनांर् २३ नोव् शेंफय योजी चंद्रऩूयात लनबोधफोीधनी मेथे झारेल्ह मा फकठर् त मावंदबासत चचास ल 
वादयीर्यर् र्यण् मात आरे.मालेऱी बोधधान भुय म लनवंयषर् लयजमजील भदशऩ गुतता, बोधधान भुय म लनवंयषर् 
वाभाजजर् लननर्यर् वुनीता र्वगं, लन अर्ादभीचे वंचारर् एभ.एव. येड्डी, ताडोफाचे षेत्र वंचारर् जजतेंद्र 
याभगालर्य, लन बोधफोीधनीचे अऩय वंचारर् बोधळांत खाड,े लन बोधफोीधनीचे वल्हरागाय भंगेळ इंदाऩलाय, 

आर्ीटेक्ट जगयजनाथ चालडरे्य, श्री. बोधर्ाळ धायरे् आदींची उऩजस्थती शोती. 

 

मा जॉगवस ऩार्स  भध्मे  ननवगस ऩाऊर लाट तमाय र्यण् मात मेर्ाय अवून एर् ऩेव् शय ् रॉर्ची  तय दवुयी 
भातीची अवर्ाय आशे.पुरऩाखरु उद्मानाभध् मे लेगलेगऱमा जातीची योऩ रालण् मात मेर्ाय आशे.  जेरे्र्रुन 
ते पुरऩाखयानंा आर्र्ऴसत र्रु ळर्ते. त् माभध् मे नेक् टय त रॅंयज टव ल शोस् ट त रॅयज ट अवतीर.रशान ल भोठमा 
भुरांर्यीता वाशवी खेऱार्यीता वादशत् म उऩर् ध र्रुन देण् मात मेर्ाय आशे.ऩाण् माचे दोन तराल तमाय 
र्यण् मात मेर्ाय अवून  एर् स् लतंत्र तराल र्ायं् मांचे अवेर.त्मा भाध्मभातून भनोशायी ्य म देखाला 
ननभासर् शोर्ाय आशे.लमोलधृ् द नागरयर् भदशरा मांच् मा र्लश्रांतीर्यीता ऩॅगोडा तमाय र्यण् मात मेर्ाय आशे. 
मादठर्ार्ी चंदनलन ल जांबूऱलन तमाय र्यण् मात मेर्ाय आशे.दोन-तीन लेगलेगऱे लॉच टॉलय तमाय 
र्यण् मात मेतीर.अवंय  म दभुीऱ झाडांचे योऩर् र्यण् मात मेईर जे रुत त शोत आशेत त्मा भाध्मभातून 
जकलर्लर्लधतेचे वयंषर् ल वंलधसन र्यण्मात मेर्ाय आशे.मोगा, झंुफा र्यण् मार्यीता स् लतंत्र षते्र ननभासर् र्रुन 
व् मलस् था र्यण् मात मेईर.माभध् मे एनजी ऩार्स  तमाय र्यण् मात मेईर. शा एनजी ऩार्स  नऩन जजभ वायखा 



अवेर, ऩयंतु त् माभधून लीज ननर्भसती शोईर. त् मा लीजननर्भसतीच् मा आधाये राईट, पलाये, ऩंऩ चारर्लरे जार्ाय 
आशेत. 

 

मा जॉगवस ऩार्स  भध्मे एर् रेझय ळो तमाय र्यण् मात मेर्ाय आशे. ् माभध् मे आजोफा नातलारा त् मांच् मा 
र्ाऱाची गोष् ट वांगतीर ् माच् माभध् मे त् मांच् मा र्ाऱातीर बोधार्ी, लनस् ऩती मांची भाशीती अवेर. ऩयंतु 
त् मांच् मा र्ाऱातीर बोधार्ी, लनस् ऩती लातालयर्ीम र्वे फदरत गेरे ल पयर् ऩडत गेरा शे वांगतीर.सान 
वंलधसनाची बोधक्रिमा गनतभान र्यण्माचा बोधमत्न मा भाध्मभातून र्यण्मात मेईर.भोगरी मा ऩात्राचा जयज भ ते 
भतृ् मु ऩमचतची र्शार्ी दळसर्लण् मात मेईर. माभध् मे र्ाशी नरयजनर स् टॅच् मु ल र्ाशी रेझय ळो च् मा 
ननर्भसतीने त् माचे एरु्र् जीलन चरयत्र यंगर्लण् मात मेईर. 

 

अत्माधुननर् ऩद्धतीचा शा जॉगवस ऩार्स  नागरयर्ांच्मा , ऩमसटर्ांच्मा आर्ऴसर्ाचे र्ें द्र ठयेर अवा र्ल लाव 
लनभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय मांनी व्मक्त रे्रा अवुन जरदगतीने मा जॉगवस ऩार्स  ळी वंफंीधत र्ाभे ऩूर्स 
र्यण्माचे ननदेळ त्मांनी लनाीधर्ा-मांना ददरे. 


