
सुदृढ आरोग्यासाठी नियमित व्यायाि 
आवश्यक : आिदार डॉ. मिमऱिंद िािे 

५६ ऱक्ष रूपयािंच्या ग्रीि जिि ववकासकािािंचे ऱोकापपण 

िागपरू, ता. १४ : आजच्मा धालत्मा मुगात आयोग्माची काऱजी घेणे अत्मंत आलश्मक 
झारे आशे. स्ऩधेच्मा मुगात काभाचा ताण लाढताना नेशभीच आयोग्माकडे दरुलष केरे 
जाते. वुदृढ आयोग्मावाठी दययोज व्मामाभ आलश्मक आशे, अवे प्रततऩादन उत्तय नागऩूयचे 
आभदाय डॉ. मभमरदं भाने मांनी केरे. 

उत्तय नागऩयू वलधानवबा षेत्रातीर प्रबाग १,२,६ ल ९ भधीर वलकाव काभांतगलत 
५६ रष रुऩमांच्मा ग्रीन जजभच्मा काभाचं ेवोभलायी (ता.११) आभदाय डॉ. मभमरदं 
भाने मांच्मा शस्त ेरोकाऩलण झारे. माप्रवंगी नगयवेलक भशेंद्र धनवलजम, नगयववेलका 
वऴुभा चौधयी, बाजऩा उत्तय भंडऱ अध्मष ददरीऩ गौय उऩजस्थत शोत.े 

मालेऱी आभदाय डॉ. मभमरदं भाने म्शणारे, मळस्ली आमुष्माची इभायत उबायताना त्माचा 
ऩामा म्शणजे उत्तभ आयोग्म बक्कभ अवणे गयजेचे आशे. उत्तभ आयोग्मावाठी दैनंददन 
आशायात ऩौजष्िक अन्नावश दययोज व्मामाभ ल मोगावनाची अत्मंत आलश्मकता आशे. 
दययोजच्मा व्मामाभावाठी नागरयकांना इतयत्र कुठेशी जाले रागू नमे त्मांना त्मावाठी ऩैवे 
खचल कयाले रागू नमेत मावाठी वलवलध बागात उद्मानांभध्मे ग्रीन जजभ फववलण्मात 
आल्माचेशी आभदाय डॉ. मभमरदं भाने म्शणारे. 

उत्तय नागऩयुातीर ततरूऩती नगय, वलजम तनकोवे मांच्मा घयाळजेायीर क्रीडा भदैान 
कोयाडी योड, झरेुरार क्रीडा वंकुर स्नेशदीऩ कॉरनी नायी योड, वभम्म नगय मेथीर 
अनागरयक धम्भऩार उद्मान, कऩीर नगय उद्मान, स्लणल नगय वभाजबलन, एकता 
कॉरनी लंजायी नगय मेथीर भदैान, खारवा भदैान, फेझनफाग भदैान वभाज 
बलनच्मा जागेतीर ग्रीन जजभच े मालऱेी आभदाय डॉ. मभरीदं भान े मांच्मा शस्ते 



रोकाऩलण कयण्मात आरे. कामलक्रभाच ेवंचारन भनऩाच ेजनवंऩकल  अधधकायी अळोक 
कोल्शिकय मांनी केरे ल आबाय ळखेय भेश्राभ मांनी भानरे. 

कामलक्रभारा खुळार डोईपोड,े दशयारार यंगायी, वलजम तनकोवे, गडु्डू ततलायी, कभरेळ 
चकोरे, लळैारी वाखये, ददऩक फालनगड,े प्रदीऩ फन्वोड, ऩलन खोब्रागड,े वधचन 
घोडसे्लाय, फरवलदंय मवगं मवधं,ु याजू बािीमा, ऩाळा खान, शफाफयु अशभान अंवायी, 
यभजान उर-शक, प्रलीण काऱे, अळोक मवगं, प्रळांत गालंड,े वंजम चौधयी, 
आय.वी.लानखेड,े तरुण मवगं, वलभर वकेु, यभा तनफंऱकय, छफ ु याउत, जमश्री 
भांगऱकय, कंुदा लदै्म, रता यंगायी, गुणलंत वोभकुलय, तुऱळीदायव यननलये, शयवप्रत 
मवगं वनैी, वधचन याभिेके, येण ूभेश्राभ, प्रळांत ळकु्रा, यंजना कावलिे, वप्रमंका याउत, 

अश्लीनी वागंोऱे, ज्मोती जांबऱुकय, लवंत गेडाभ, भोयेश्लय उईके, जमककळन गजमबमे, 

यली तनखाय, अजुलन कैकाड,े कभरेळ चकोरे, प्रळांत लानखेड,े आनंद लाऱके, इकफार 
अंवायी, भो.इस्राइर शक, नलाफ अशभद अंवायी, फी.एव. ऩायीम, याभकुभाय ऩानतालणे, 

श्री.ठलये, श्री.गणलीय, वलळार गेडाभ, आमवप बाई, प्रणम बािीमा, ऩलन अयोया, 
अरवपा खान, लंदना इंगऱे, अमभताब लामऩेमी, गरुनाभ मवगं गौय, अरताफ ऩाळा 
खान, ळखे इभयान, वराभ इस्भाईर, अतनव अंवायी, रक्ष्भण लागऱे, अंकुळ वशाणी, 
बास्कय वोनिक्के, अळोक फन्वोड आदी उऩजस्थत शोते.  
 


