*आ. शध
ु ीर मन
ु गंटीळार यांच्या ऩुकारारानब ्ऱारऩर ऴषराउ

ऩऱब्ध षणाार गरम ऩा्याच्या 10

ऩााऩणई*

*रणवळड 19 चा शामना रर्याशा आ आ. मन
ु गंटीळार यांचा ळिषऴटयऩाण 

ऩ्रमम*

माजी अर्ण मंत्री आ. शध
ु ीर मन
ु गंटीळार यांच्या ऩक
ु ारारानब ्ऱारऩर ऴषराउ गरम ऩा्याच्या 10
ऩााऩणई नागरररांच्या शबळबउ
ऩा्याच्या ऩााऩणई ऴषराउ

ऩऱब्ध षणाार आषब . तयांच्या आमरार धनधीउन शरर गरम

ऩऱब्ध षणाार आषब . रणवळड 19 च्या रादारभा
ु ाण ळाच्या ऩाशळण भामीळर या

मषामारीचा शामना रर्याशा आ आ. मन
ु गंटीळार यांनी या ऩााऩणई ्ऱारऩर ऴषराउ मंजर रबया
आषब उ.

नबषमी अषभानळ उशबच ळिषऴटयऩाण 

ऩ्रममांच्या मायमाउुन जनउबची शबळा आ. मन
ु गंटीळार ररीउ

अशउाउ. रणवळड 19 च्या मषामारीचा शामना ररउाना तयांनी शॅधनटायझबऴनऱा वळऴबव रादाधान्य रब उ
रादारं भाीच्या रालाउ शॅधनटायझर ळ मास्रचब वळउरा नागरररांमयब रबऱब. तयानंउर ऩणषऱश स्टब ऴन,
ऴाशरीय रायाण ऱयब, शाळण जधनर स्र्लब याि रााी टटणमॅटीर शॅधनटायझर मऴीन तयांनी ऩऱब्ध
रबया. रणवळड 19 चा शामना ररउाना गरम ऩा्याचा ळाऩर अधउऴय मषतळऩाण  आषब . तयामल
ु ब
रादधउरार ऴक्उी ळाकउब. आयुव मंत्राऱयानब रादधउरार ऴक्उी ळाकवळ्याच्या
वऩ्याचा

ऩायांमयब गरम ऩााी

ऩाय रादामख्
ु यानब शांगीउऱा आषब . रब ऴाचब ऩंउरादधान नरद् रभाभााई मणरी यांनी श
ु रा मन री

्ाउ या रायण ्रममाउ रादधउरार ऴक्उी ळाकवळ्याच्या दृटीनब गरम ऩा्याचब मषतळ अधणरब ितउ रबऱब
आषब . षी ्ा् ऱसाउ घबउा गणरगरी् जनउबऱा गरम ऩााी शषज ळ धनिःऴ
ु र

ऩऱब्ध व्षाळब

यादृटीनब आ. शध
ु ीर मन
ु गंटीळार यांनी आऩया आमरार धनधीउुन 10 गरम ऩा्याच्या ऩााऩणई
्ऱारऩर ऴषराउ

ऩऱब्ध रबया आषब उ. यबतया आ ळडाभाराउ या ऩााऩणई ्ऱारऩरररांच्या शबळबउ

रुज षणउीऱ.
आ. शध
ु ीर मन
ु गंटीळार यांच्या या ऩुकारारा्द्रऱ भााजऩाचब ज्यब
्ऱारऩरचब नगरायस षरीऴ ऴमाण , नगर ऩररवरब च्या

नबउब चंरनषशंष चंरबऱ,

ऩायसा श.. षमना च.धरी, ्ऱारऩर

भााजऩाचब अयस राऴी षशंष, मधनव ऩांड,ब धनऱबऴ तर्डब, षऴळचंर द्वळळबरी, श.. रब ार
ु ा रध
ु ब, अॅड.
रांजय षशंष, शमीर रबनब, अजय र्
ब टी, नगरशबळर अरूा ळाघमारब , मषद् रभा कणरब, जयश्री
ु ब, राज गड
ुं ट्

मणषुऱे, स्ळामी राय्रम, ऩुनम धनरांजनब, आऴा शंगीडळार, शळ
ु ााण  भाटाररर, शारीरा रनरम, गाबऴ
्षुरीया, शम
ु न षशंष, रारबऴ यारळ, यबऱय्या राशरऩ, शारता ्बगम यांनी तयांचब अषभानंरन ळ आभाार
व्यक्उ रबऱब आषब .

