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लषृ रार्लड शे ईश् लयीम रामथ आशे. मा बालनेतरन आ. ्ा. अिनर वळरे माननी वरर् 5 लऴे लषृददनडी राढून 
जनजार्तृीचे राभ रामथ रेरे आशे. लषृ रार्लड भळशीभेच् मा ्चाय ्वायावा व ल शी भळशीभ मरलरानऩमतं, तलद्माथी 
तलद्माथीनीनऩमतं ऩळशचण् माच् मा ष् टीने तलतलध स् ऩधाचें आमळजन ररून लषृ रार्लडीचे भशत् ल त् माननी जनभानवात 
रूजतलरे. चनद्रऩूय जजल् शमात देलयाल बोंर्ऱे माननी लषृ ददनडीची भळशीभ याफतलरी. आ.्ा. अिनर वळरे, देलयाल बोंर्ऱे 
मानचे अनबननदन रयताना त् मानच् मा ऩमाथलयणा्ती अवरेल् मा वाभाजजर जाणीलेचे ल रृतीचे ्त् मेराने अनररयण रयाले 
अवे आलाशन भाजी अथथ ल लनभनराती वरधीय भरनर्नटीलाय माननी रेरे. 

ग्रीन अथथ ऑर्थनामझेळन मा वनस् थेच् मा लतीने आमळजजत ई-ऩरयस् राय तलतयण वळशऱमात आ. वरधीय भरनर्नटीलाय फळरत 
शळते. मालेऱी ग्रीन अथथ ऑर्थनामझेळनचे आ. ्ा. अिनर वळरे, आ. नार्ळ र्ाणाय, आ. याभदावजी आनफटरय भनचालय 
उऩजस्थत शळते. जजल् शा ऩषयऴदेच् मा अध् मषा व.. वनध् मा र्रयनररे, बाजऩाचे जजल् शाध् मष गग्राभीण  देलयाल बोंर्ऱे, बाजऩा 
भशानर्य जजल् शाध् मष ड.. भनरे्ळ र्ररलाड,े याजेंद्र र्ानधी, भशाऩ.य व.. याखी रन चराथलाय, उऩभशाऩ.य याशूर ऩालड,े बाजमरभळ 
भशानर्य अध् मष तलळार िननफाऱरय, ्राळ धायणे, वूयज ऩेदररलाय, ्ज् लरनत रडू, ्ळानत तलघ् नेश् लय, आभीन ळेख, धलर 
वालये मानची मालेऱी ्ाभरख् माने उऩजस्थती शळती. 

मालेऱी फळरताना आ. वरधीय भरनर्नटीलाय ऩरढे म् शणारे, लनभनराती म् शणून राभ रयणमाची वनधी भरा नभऱारी. याज् मातीर 
लषृाच् छादन लाढाले ल शयीत भशाया र शी वनरल् ऩना वाराय ् शाली मावा व 50 रळटी लषृ रार्लडीचा िनधाथय आम् शी 
रेरा. याज् मातीर जनतेचा, स् लमनवेली वनस् था, वाभाजजर ल धाभीर वनघटना, औद्मळगर्र षरेात अळा वलथच घटरानचा 
उत् स् पर तथ ्ितवाद मा लषृ रार्लड भळशीभेरा राबरा. शी भळशीभ एर रळर चऱलऱ म् शणून वभळय आरी. तल्रमभाची 
नोंद झारी. तलदबाथत मा भळशीभेवा व जनजार्यण रयण् मारयीता आ. ्ा. अिनर वळरे माननी ग्रीन अथथ 
ऑर्थनामझेळनच् मा भाध् मभातरन जळ ऩरढाराय घेतरा तळ िनश् चीतच अन मवाधायण आशे. मात देलयाल बोंर्ऱे माननीशी 
त् मानना वाथ ददरी. गचरातररा स् ऩधाथ, िनफनध स् ऩधाथ, वेल् पी तलथ री अळा स् ऩधांच् मा भाध् मभातरन घय फवल् मा मा 
भळशीभेफाफत जनजार्यण रेरे. मा रामथ्रमभाचे स् लरूऩ ऩरयस् रायाऩमतं भमाथददत न याशता भी मा ्रिय्रममेत भाझ ेमळर्दान 
रियरती देलू ळरेर माचा तलचाय शळणे र्यजेचे आशे, अवेशी आ. भरनर्नटीलाय मालेऱी फळरताना म् शणारे. 

ग्रीन अथथ ऑर्थनामझेळनचे आ. ्ा. अिनर वळरे माननी ्ास् तातलर रेरे. आ. भरनर्नटीलाय माननी लनभनराती अवताना 
रेरेरी तल्रमभी लषृ रार्लड भशाया र रगधशी तलवरू ळरणाय नाशी. मा भळशीभेत आम् शी ग्रीन अथथ ऑर्थनामझळेनच् मा 
भाध् मभातरन आऩरा खायीचा लाटा उचरण् माचा ्मत् न रेरा ल तळ मळस् ली वरध् दा झारा माचा भरा आननद आशे. 
लषृददनडीच् मा भाध् मभातरन जनजार्तृीचे आम् शी वररू रेरेरे राभ अवेच अतलयत वररू याशीर अवेशी आ. वळरे म् शणारे. 
मालेऱी आ. याभदावजी आनफटरय, आ. नार्ळ र्ाणाय मानचीशी भार्थदळथनऩय बाऴणे झारीत. रामथ्रमभाचे वनचारन वरबाऴ 
रावनर्ळट्टूलाय माननी रेरे. 

 


