
लतृत्ऩत्र वलके्रता लतृ्तऩत्र षते्रात यक्तलाशीनीचे काभ कयतो  
चंद्रऩूयात भशायाऴट््र याजम् लतृत्ऩत्र वलके्रता वंघटनेचे याजम्लम्ाऩी अधधलेळन वंऩनन्. 
वोनम्ावायखे भुरद्रलम् प्राऩत् लश्ामरा तम्ाराशी तऩत् अगन्ीतुन जाले रागते तवेच तुभश्ी जगातीर वलाात 
उऴण् ळशयात आरा आशात. इथून जाताना तुभश्ी वुधद्ा घडून जार अवा भरा वलळल्ाव आशे, अवे ऩेऩय 
वलके्रते वंघाचम्ा भशायाऴट््र याजम्लम्ाऩी अधधलेळनात भत व्मक्त केरे. 
ददनांक २ भे २०२२ योजी वोभलायरा लतृत्ऩत्र वलके्रते वंघाचे याजम्लम्ाऩी अधधलेळन याजील गांधी काभगाय 
बलन चंद्रऩूय मेथे आमोजजत कामाक्रभात उऩजथथत यादशरो. मालेऱी भंचालय कामाक्रभाच्मा उदघाटक तेरंगणा 
नमु्ज ऩेऩयचे वेरव् कमभटीचे लनभारा वतम्भ, भशायाऴट््र टाईभव्चे वंऩादक श्रीऩाद अऩयाजीत, बाजऩा 
भशानगय अधम्ष डॉ. भंगेळ गुरलाड,े उऩाधम्ष याभऩार मवशं, जजरश्ा फाय अवोमवएळनचे भाजी वधचल 
अॅड. वुयेळ तारेलाय, भशायाऴट््र याजम् लतृत्ऩत्र वलके्रता वंघटनेचे कामााधम्ष वुननर ऩाटणकय, वयधचटणीव 
फाराजी ऩलाय, कोऴाधम्ष गोयख मबरर्ाये, वरर्ागाय मळलगोंडा खोत, वलनोद ऩनन्ावे, प्रळांत वलघने्ळल्य, 

वंजम लद्दरलाय, याजेळ वोराऩन मांची प्राभुखम्ाने उऩजथथती शोती. 
ळयीयाभधमे् यक्तलाशीनी जम्ा ऩधद्तीने कामा कयते तेच काभ आमुऴम्ाभधमे् लतृत्ऩत्र वलके्रता वंघटना 
कयीत आशे. जगाभधमे् वलााधधक लाघ अवरेरा जजरश्ा भश्णून चंद्रऩूय आशे. लाघ आऩरे रक्ष्म ऩयाक्रभाने 
ऩूणा कयतो. तवेच ऩत्रकाय ल ऩत्रकाय वलके्रता वंघ वुधद्ा आऩरे रक्ष्म ऩयाक्रभाने ऩूणा कयतो. जवे 
वुमोदमारा कधधशी उमळय शोत नाशी तवेच लतृत्ऩत्र घयी मामरा लतृत्ऩत्र वलके्रता कधधशी उमळय कयीत 
नाशी. भी अथाभंत्री अवताना आभच्मा कामाकाऱात ऩत्रकायांच्मा दशताचे अनेक ननणाम घेण्मात आरे. 
लतृत्ऩत्र वलके्रतम्ांचे 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 भशातभ्ा गाधंी वेलाग्राभ भधमे् शोते. इथूनच तम्ांनी देळाचम्ा वल्ातंत्र्म 
चऱलऱीचे नेततृल् केरे. तम्ांचे वलचाय लतृत्ऩत्रांनीच जगबय ऩोशचवलरे. १९४२ भधमे् चरे जाल चऱलऱ 
वुरू झारी तम्ालेऱी चंद्रऩूय जजरश्मातीर धचभूयभधमे् वलाात प्रथभ नतयंगा पडकवलणम्ात आरा. बायत-धचन 
मुधद्ाभधमे् चंद्रऩूय जजरश्माने बायत देळाचम्ा भदतीवाठी वलााधधक वुलणादान केरे आशे. अळा मा ऩालन 
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कयतो ल वतक्ायभुतीना ळबेुचछ्ा देतो. वतत्ा अवो अथला नवो भी कामभच तुभचम्ावाठी वंवदीम 
आमुधांचा लाऩय करून तुभचे प्रळन् वोडवलणम्ावाठी प्रमतन् कयेन अवेशी आश्लावन मालेऱी ददरे. मा 
कामाक्रभाचे प्रावत्ावलक वलनोद ऩनन्ावे मांनी केरे. मालऱेी भशायाऴट््रातीर वलवलध जजरश्मातून आरेरे 
वंघटनांचे ऩदाधधकायी, एजंट, ऩत्रकाय फंधू आदींची उऩजथथती शोती. 
 


