
*भहशराांना आत् भनिनबभरय रय् मावा र यरीयक  रफ फप ् भाीभर टवीकनघ घघेरघरा ऩाकाराय िटबनांीन म – आ. वाध य 
भानगांीकलाय* 

*यरीयक  रफ फप ् भाीभर टवीकेपग  गयकफ भहशराांना टळलव  मलवामावा र टळरा   मलवाम रद ्ााा ळाबायांब* 

*आ. वाध य भानगांीकलाय माांच् माेपग  25 टळरा  भळ ना  बघी* 

वध् मा ररयरना षलऴाव्च् मा रादाीाबाभरलाभाऱघ वा अ िवरघ मा रॉरडाऊनीयम् मान गयकफ बनगन ांना िनघर िडाव ांाा वाभना 
रयाला रागे आशघ. िळा ऩरय् थ े े त् माांना भीे ाा शाे टभऱाला, यरजगायााघ वाधन उऩरब् ध  शालघ मा बालनघे्न 
यरीयक  रफ फप ् भाीभर टवीक आ व सानीा वां् थघेपग  टळरा  भळ न उऩरब् ध र अन भहशराांना यरजगायााघ हीळाीळभरन 
रय् मााा शा उऩरभ िटबनांीन म ल ् े ात् म आशघ. डॉ. षल्माेा  फाांगडघ माांन  मा उऩरभावा र 25 टळरा  भळ न 
उऩरब् ध रय् माा  भागव  भायामारडघ रघ रक. े  भागव  भ  ऩ्वभर र अ ळररर ल मा उऩरभाे आऩरघ मरगीान ीघल् 
ळररर मााा भरा भनाऩाव्न आनांी आशघ. माऩाकघशक िळा ऩध् ीे च् मा उऩरभारा वशरामभर रय् मावा र भ  वी ल ेत् ऩय 

याशकर िळ  ग् लाशक भाज  िथभरभांरी   आ. वाध य भानगांीकलाय माांन  हीरक. ऩांेरादधान नयद्बा  भरीक माांन  आत् भनिनबभरय 
बायेााा वांर ऩ रघ रा िव्न त् मा वांर ऩानावाय भहशराांना आत् भनिनबभरय रय् मावा र यरीयक  रफ फप ् भाीभर टवीक 
माांन  घघेरघरा ऩाकाराय रादत् मघर वां् थघवा र भागभरीळभरर िव मााघ ेघ मालघऱ  फररेाना म् शवारघ. 

हीनाांर 30 ज्न यरज  यरीयक  रफ फप ् भाीभर टवीक आ व सानीा वां् था ाां्ऩ्य माांच् माले नघ भहशराांना आत् भनिनबभरय 
रय् मावा र टळरा  भळ न रद ्ाच् मा ळाबायांब वरशऱमाे आ. भानगांीकलाय फररे शर घे. मालघऱ  यरीयक  रफ फप ् भाीभर 
टवीक ाां्ऩ्यच् मा िध् मषा डॉ. षल्मा फाांगडघ, वनाल यभा गगभर, उऩाध् मष डॉ. भांगघळ गारलाडघ, सानीा वां् थघाघ उऩाध् मष भा. 
डॉ. रादभरी फाांगडघ आ व रादर ऩ वांमरजर ळराां ेरा गरमर माांा  रादाभा् मानघ उऩथि्थे  शरे . 

मालघऱ  फररेाना आ. भानगांीकलाय ऩाकघ म् शवारघ, मा 25 टळरा  भळ नच् मा भाध् मभा ाेन यरजगायााघ ीारन गयकफ 
भहशराांवा र खारघ रय् माे आरघ आशघ. भहशराांवा र ् लमांयरजगाय उऩरब् ध  शालघ मावा र भ  ऩाररभांरी   िवेाना 
िनघर मरजना आऩव थिज शमाे याफषल मा. रादाभा् मानघ िगयफत् े   उ्मरग ऩोंबावाभर, आगयझयक ऩरयवयाे वा अ रघ रा, त् मा 
भाध् मभा ाेन भहशराांना यरजगाय उऩरब् ध र अन हीरा. त् माारादभावघ ी्थषऩर उत् ऩाीन रद ् वा अ रघ रघ, त् मा ाेन वाध् ीा 
भहशराांना यरजगायाा  वांध  टभऱारक. ऩोंबावाभर मघथघ आहीलाव  भहशराांा  ऩहशरक रा  रा ीऩारन वां् था वा अ झारक. शक 
वां् था आज आहीलाव  भहशराांवा र िथाभरजभरनााघ भर घ वाधन  यरक आशघ. फाांफा शॅन् ड रॉट् ी िॅन् ड आीभर मानिनीच् मा 
भाध् मभा ाेन फाांफ्ा  उत् ऩाीनघ ेमाय रय् माा  िनघर रद ् थिज शाबयाे आम् शक वा अ रघ रक. भहशरा फाेगीाांाघ 
वषभ रयव रय् माच् मा दृष् ीकनघ ेघजथि्लन  मरजना, रादज् लरा मरजना िळा मरजना आम् शक वा अ रघ  मा. मा भाध् मभा ाेन 
आभच् मा बनगन ां आत् भनिनबभरय शरे र मालय आम् शक नघशभ  बय हीरा ल बषलष् माेशक मादृष् ीकनघ रादमत् नळ र याश् िवघशक 
आ. भानगांीकलाय मालघऱ  फररेाना म् शवारघ. 

मालघऱ  रादा् े ाषलराे फररेाना यरीयक  रफ फप ् भाीभर टवीकच् मा िध् मषा डॉ. षल्मा फाांगडघ म् शवा मा, रादत् मघर ् री  नघ 
आऩ मा ऩामालय उबघ याशालघ, आत् भनिनबभरय  शालघ मावा र शा रादर ऩ आम् शक वा अ रघ रा िवन् प े  बनगन ांन  रद ्ालय 
आऩरघ टळलवराभ घघल्न मघल्न टळलव  मलवाम रय् माा  वांध  आम् शक उऩरब् ध र अन ीघे आशरे. मा उऩरभारा 
आ. भानगांीकलाय माांाघ वशरामभर राब माफ्ीर त् माांाघ आबाय डॉ. षल्मा फाांगडघ माांन   म े  रघ रघ. 

 


