*ळैषणणक वंस्था वाभाजजक ल आर्थिक ऩरयलतिनाच्मा केंद्र व्शाव्मात : ना.वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय*
* मभळन वेलाभध्मे भर
ु ींनी वशबागी शोण्माचे आलाशन*
* भर
ु ींवाठी जजल्शमात प्रामोर्गक स्तयालय अभ्मामवका उघडणाय*
* एपईएव गल्वि कॉरेजच्मा गण
ु लान वलद्माथीनींचा वत्काय*
=====================================================================
चंद्रऩूय, दद.11 जानेलायी - कुळाग्र फुद्र्धभत्ता,वशनळीरता, एकाग्रता शी नैवर्गिक दे णगी भर
ु ींना

मभऱारी आशे . त्माभऱ
ु े गण
ु लत्ता षेत्रात भर
ु ींची आघाडी आशे . आऩल्मा उऩजत गण
ु ांना लाल दे त

भर
ु ींनी वंळोधन आणण नालीन्मऩूणि प्रमोगाभध्मे स्लत्रा झोकून दमाले. भर
ु ींच्मा मा गण
ु लत्तेचा

उऩमोग वभाजाच्मा बल्माकरयता कयण्मावाठी ळैषणणक वंस्थांनी ऩुढे माले, अवे आलाशन याज्माचे

वलत्त, ननमोजन ल लने भंत्री तथा चंद्रऩूय जजल््माचे ऩारकभंत्री वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी आज मेथे
केरे. 73 लऴािची लैबली ऩयं ऩया अवरेल्मा 'एपईएव' गल्वि कॉरेजच्मा स्नेश वंभेरनाचे उद्घाटक
म्शणन
ू ते फोरत शोते.
वलि षेत्रात भर
ु ींच्मा गण
ु लत्तेचा आज दफदफा ननभािण झारा आशे . त्माभऱ
ु े वभाजाचे नेतत्ृ ल

कयण्मावाठी आता भर
ु ींनी वलि स्तयात ऩढ
ु े माले. चंद्रऩयू भध्मे वरू
ु कयण्मात आरेल्मा मभळन वेला
मा अमबमानात दशयीयीने वशबागी व्शाले. जजल्शमातीर भर
ु ींचा स्ऩधाि ऩयीषांभधीर वशबाग

लाढण्मावाठी प्रामोर्गक तत्लालय अभ्मामवकाची ननमभिती केरी, जाईर अळी भशत्लऩूणि घोऴणाशी
त्मांनी मालेऱी केरी.

मा कामिक्रभाच्मा व्मावऩीठालय फपभेर एज्मुकेळन वोवामटीचे अध्मष ॲड. वलजमयाल भोगये ,
वंस्थेचे वर्चल ॲॅॎड. ऩुरुऴोत्तभ वातऩुते, प्राचामि डॉ. वयोज झंझाऱ,वभ
ु नताई उभाटे , प्रबाकय
फनकय, दे लानंद खोब्रागडे, याशुर फनकय, इको -प्रो चे फंडू धोत्रे आदींची उऩजस्थती शोती.

ज्मा काऱात भदशरा मळषणाची वरु
ु लात झारी. ज्मालेऱी भदशरा मळषणाची वरु
ु लात कयणे गयजेचे
शोते. अळा काऱात मा ळैषणणक वंस्थेची ननमभिती झारी. त्माभऱ
ु े मा ळैषणणक वंस्थेचा भदशरा
वलकावाभधीर लाटा भशत्त्लाचा आशे , अळा ळब्दात त्मांनी मा ळैषणणक वंस्थेचा गौयल केरा.

मालेऱी त्मांनी जजल््मांभध्मे वरू
ु अवरेल्मा वलवलध मोजनांची भादशती दे ताना मभळन ळौमिच्मा

भाध्मभातन
ू 5 आददलावी भर
ु ांनी एव्शये स्ट वय करून चंद्रऩयू चे नाल आंतययाष्ट्रीम स्तयालय नेऊन
ठे लरे. शा प्रमोग मळस्ली झाल्मानंतय चंद्रऩयू जजल््मातीर भर
ु ांचा वयकायी नोकयीभध्मे टक्का

लाढाला मावाठी मभळन वेलारा ऩण वरु
ु लात केरी आशे . 16 तायखेरा चांदा क्रफ ग्राउं डलय माचा

ळुबायं बाचा भोठा कामिक्रभ शोत आशे . मभळन वेलेच्मा भाध्मभातून वलि स्तयातीर स्ऩधाि ऩयीषांभध्मे

चंद्रऩूय जजल््मातीर भर
ु ा- भर
ु ींची ऩण लणी रागाली, अळी आऩरी इच्छा आशे . बवलष्ट्माभध्मे दे ळात
अनेक दठकाणी जजल्शार्धकायी, जजल्शा ऩोमरव अधीषक ऩदालय चंद्रऩूयचे अर्धकायी फशुवख्
ं मेने
अवालेत, अळी आऩरी भनस्ली इच्छा आशे . मावाठी भर
ु ांना अभ्मावकांची ववु लधा जजल््मांभध्मे
अनेक दठकाणी ननभािण केरी आशे . भर
ु ींवाठी स्लतंत्र अभ्मामवका ननभािण कयण्माफाफत आऩण

जजल्शार्धकायी भशोदमांना ननदे ळ दे णाय अवल्माचे त्मांनी मालेऱी टाळमांच्मा कडकडाटात वांर्गतरे.
मालेऱी त्मांनी मभळन ळक्तीभध्मे दे खीर अनेक भर
ु ींनी चंद्रऩूयचे नाल भोठे कयण्मावाठी ऩुढे

माले,अवे आलाशन केरे. ऑमरंवऩकच्मा इनतशावाभध्मे बायतारा आत्ताऩमंत केलऱ 28 ऩदक मभऱारे
आशे त. भात्र 2024भध्मे शोणाऱ्मा ऑरजम्ऩकभध्मे चंद्रऩूयच्मा भर
ु ांनी ऩदक बायतावाठी

मभऱलाले,अळी आऩरी इच्छा आशे . त्मावाठी फल्रायऩूय मेथे जागनतक दजािचे क्रीडा वंकुर उबायरे
जात आशे . जजल््मातीर प्रत्मेक तारक्
ु माच्मा दठकाणी दे खीर क्रीडा वंकुर उबायरे जात अवन
ू

जजल्शा क्रीडा स्टे डडमभवश ज्मुफरी शामस्कूरच्मा भागे 25 कोटी रुऩमांचे ळशीद फाफुयाल ळेडभाके क्रीडा
वंकुर ननभािण शोत आशे . मा ऩामाबत
ू ववु लधांच्मा भाध्मभातून जजल््मातून क्रीडा षेत्राभध्मे क्रांती
घडाली, अवा आऩरा प्रमत्न आशे . उद्मा मा कॉरेजच्मा एखाद्मा वलद्मार्थिनीने ऑरजम्ऩकभध्मे

दे ळाचे प्रनतननर्धत्ल कयाले, अळी इच्छा अवल्माचेशी त्मांनी मालेऱी स्ऩष्ट्ट केरे. मालेऱी वलद्मार्थमांळी
वंलाद वाधताना त्मांनी प्रत्मेक ददलवाचे चोलीव ताव अवतात. त्मा 24 तावाचे मोग्म ननमोजन
करून अऩेक्षषत ध्मेम ऩूणि कया. त्मावाठी झऩाटरेऩणाने ध्मेमाच्मा भागे रागा. कायण एकदा

भनाची तमायी केल्मानंतय मळ पाय दयू नवते. त्माभऱ
ु े भनात शजाय लेऱा मळाचा वलचाय कया,मळ
तम्
ु शारा ननजचचतच मभऱे र, अवा मळाचा भर
ू भंत्र दे खीर वांर्गतरा.

मालेऱी भेघा डुकये , रूऴारी दफ
ु े, रूऩारी कटकभलाय,वीभा कोले, रयभा कुळलाश, ऩामर ब्रम्शमा, स्लाती
वंतऩुयीलाय,ऩुष्ट्ऩा फालणे, वोनी वेगभ मा वलवलध षेत्रात प्रालीण्म मभऱलणाऱ्मा वलद्माथीनीचा
ऩारकभंत्री भशोदमाकडून वत्काय कयण्मात आरा.
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