लत
ृ ्तऩत्र वलक्रेता लत्त
ृ ऩत्र षेत्रात यक् तलाशीनीचे काभ कयतो

चंद्रऩयू ात भशायाऴ ्ट्र याज ्म लत
ृ ्तऩत्र वलक्रेता वंघटनेचे याज ्मल ्माऩी अधधलेळन वंऩन ्न.

वोन ्मावायखे भुरद्रल ्म प्राऩ ्त ल ्शामरा त ्माराशी तऩ ्त अग ्नीतुन जाले रागते तवेच तुभ ्शी जगातीर वलाात
उऴ ्ण ळशयात आरा आशात. इथून जाताना तुभ ्शी वुध ्दा घडून जार अवा भरा वलळ ्लाव आशे , अवे ऩेऩय
वलक्रेते वंघाच ्मा भशायाऴ ्ट्र याज ्मल ्माऩी अधधलेळनात भत व्मक्त केरे.

ददनांक २ भे २०२२ योजी वोभलायरा लत
ृ ्तऩत्र वलक्रेते वंघाचे याज ्मल ्माऩी अधधलेळन याजील गांधी काभगाय
बलन चंद्रऩयू मेथे आमोजजत कामाक्रभात उऩजथथत यादशरो. मालेऱी भंचालय कामाक्रभाच्मा उदघाटक तेरंगणा
न ्मुज ऩेऩयचे वेर ्व कमभटीचे लनभारा वत ्मभ, भशायाऴ ्ट्र टाईभ ्वचे वंऩादक श्रीऩाद अऩयाजीत, बाजऩा

भशानगय अध ्मष डॉ. भंगेळ गुरलाडे, उऩाध ्मष याभऩार मवंश, जजर ्शा फाय अवोमवएळनचे भाजी वधचल

अॅड. वयु े ळ तारेलाय, भशायाऴ ्ट्र याज ्म लत
ृ ्तऩत्र वलक्रेता वंघटनेचे कामााध ्मष वनु नर ऩाटणकय, वयधचटणीव
फाराजी ऩलाय, कोऴाध ्मष गोयख मबर ्राये , वर ्रागाय मळलगोंडा खोत, वलनोद ऩन ्नावे, प्रळांत वलघ ्नेळ ्लय,
वंजम लद्दरलाय, याजेळ वोराऩन मांची प्राभुख ्माने उऩजथथती शोती.

ळयीयाभध ्मे यक् तलाशीनी ज ्मा ऩध ्दतीने कामा कयते तेच काभ आमुऴ ्माभध ्मे लत
ृ ्तऩत्र वलक्रेता वंघटना

कयीत आशे . जगाभध ्मे वलााधधक लाघ अवरेरा जजर ्शा भ ्शणून चंद्रऩूय आशे . लाघ आऩरे रक्ष्म ऩयाक्रभाने
ऩण
ू ा कयतो. तवेच ऩत्रकाय ल ऩत्रकाय वलक्रेता वंघ वध
ु ्दा आऩरे रक्ष्म ऩयाक्रभाने ऩण
ू ा कयतो. जवे

वुमोदमारा कधधशी उमळय शोत नाशी तवेच लत
ृ ्तऩत्र घयी मामरा लत
ृ ्तऩत्र वलक्रेता कधधशी उमळय कयीत
नाशी. भी अथाभंत्री अवताना आभच्मा कामाकाऱात ऩत्रकायांच्मा दशताचे अनेक ननणाम घेण्मात आरे.

लत
ृ ्तऩत्र वलक्रेत ्मांचे दशताचे वंयषण मावाठी आभचे वयकाय अवताना ७ भाचा २०१९ योजी आम्शी वमभती
गठीत केरी शोती, त्मा वमभतीचा अशलार आता ळावनारा वादय कयण्मात आरा आशे . मा अशलारातीर

मळपायळीची अंभरफजालणी व्शाली मा वाठी वलधानवबेत वंवदीम आमुधांचा लाऩय करून ननणाम घेण्माव
वयकायरा बाग ऩाडू अवेशी आश्लावन मालेऱी ददरे.

१९३० ते १९४८ मा काऱात भशात ्भा गांधी वेलाग्राभ भध ्मे शोते. इथूनच त ्मांनी दे ळाच ्मा व ्लातंत्र्म

चऱलऱीचे नेतत
ृ ्ल केरे. त ्मांचे वलचाय लत
ृ ्तऩत्रांनीच जगबय ऩोशचवलरे. १९४२ भध ्मे चरे जाल चऱलऱ

वुरू झारी त ्मालेऱी चंद्रऩूय जजर ्शमातीर धचभूयभध ्मे वलाात प्रथभ नतयं गा पडकवलण ्मात आरा. बायत-धचन
मुध ्दाभध ्मे चंद्रऩूय जजर ्शमाने बायत दे ळाच ्मा भदतीवाठी वलााधधक वुलणादान केरे आशे . अळा मा ऩालन
बूभीध ्मे आमोजकांचे भी
अभिनंदन

कयतो ल वत ्कायभत
ु ीना ळब
ु ेच ्छा दे तो. वत ्ता अवो अथला नवो भी कामभच तभ
ु च ्मावाठी वंवदीम

आमुधांचा लाऩय करून तुभचे प्रळ ्न वोडवलण ्मावाठी प्रमत ्न कये न अवेशी आश्लावन मालेऱी ददरे. मा

कामाक्रभाचे प्राव ्तावलक वलनोद ऩन ्नावे मांनी केरे. मालेऱी भशायाऴ ्ट्रातीर वलवलध जजर ्शमातून आरेरे
वंघटनांचे ऩदाधधकायी, एजंट, ऩत्रकाय फंधू आदींची उऩजथथती शोती.

