*370 करभ यद्द केल्माभऱ
ु े काश्भीय वलकावात वशबागी: केंद्रीम भंत्री प्रल्शाद जोळी*
*आता काश्भीयच्मा वलकावारा मभऱणाय गती : वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय*

*चंद्रऩुयात आर्टि कर 370 जनजागयण कामिक्रभ वंऩन्न*
================================================================
चंद्रऩूय, र्द. 27: वप्टें फय वंवलधानातीर 370 करभाभुऱे काश्भीयभध्मे दशळतलादावायख्मा अवंख्म

वभस्मा ननभािण झाल्मा शोत्मा. ऩयं तु करभ यद्द करून प्रधानभंत्री नयें द्र भोदी ल गश
ृ भंत्री अमभत
ळशा मांच्मा नेतत्ृ लात पाय भोठा ऐनतशामवक ननणिम घेण्मात आरा. मा करभारा कोणीशी शात

रालू ळकत नाशी, अळी स्स्थती दे ळांभध्मे अवताना एक वंवदीम काभकाज भंत्री म्शणन
ू करभ यद्द
कयण्माचा बफर ऩारयत कयण्माची वंधी मभऱारी शे आमुष्माचे पऱ आशे . केंद्र वयकायच्मा मा

ननणिमाभऱ
ु े काश्भीय खऱ्मा अथािने वलकावात वशबागी झारे, अवे उद्गाय दे ळाचे कोऱवा तवेच
वंवदीम काभकाज भंत्री प्रल्शाद जोळी मांनी काढरे. र्दनांक 27 वप्टें फय 2019 योजी आमोस्जत
आर्टि कर 370 जनजागयण कामिक्रभात ते फोरत शोते.
मालेऱी याज्माचे वलत्त ननमोजन लने भंत्री तथा स्जल््माचे ऩारकभंत्री ना. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय, ऩूलि

केंद्रीम गश
ृ याज्मभंत्री शं वयाज अर्शय, आभदाय नाना श्माभकुऱे , आभदाय वंजम धोटे , स्जल्शा ऩरयऴदे चे
अध्मष दे लयाल बोंगऱे , लन वलकाव भशाभंडऱाचे अध्मष चंदनमवंश चंदेर, भशाऩौय अंजरीताई

घोटे कय, फल्रायऩूयचे नगयाध्मष तथा बाजऩाचे स्जल्शाध्मष शयीळ ळभाि, भाजी आभदाय वंजम

दे लतऱे , जैनुद्दीन जव्शे यी, स्जल्शा ऩरयऴदे च्मा वभाजकल्माण वलबागाचे वबाऩती बभजबऴ
ू ण ऩाझाये ,

भशानगयऩामरका स्थामी वमभतीचे अध्मष याशुर ऩालडे, नगयवेलक वब
ु ाऴ कावनगोटूलाय प्राभख्
ु माने
उऩस्स्थत शोते.
बायतारा बभर्टळ वंवदे च्मा कामद्माभऱ
ु े स्लातंत्र्म मभऱारे. ऩयं तु त्मा कामद्मात अवरेल्मा

तयतुदीभऱ
ु े दे ळातीर इतय 500 ऩेषा जास्त वंस्थाने स्लतंत्र बायताभध्मे वभावलष्ट झारी नव्शती.
ऩयं तु तात्कारीन गश
ु े जन
ु ागड ल शै दयाफाद वश
ृ भंत्री लल्रबबाई ऩटे र मांच्मा ऩोरादी ननणिमाभऱ

वलि वंस्थानाचे स्लतंत्र बायतात वलरीनीकयण झारे. ऩयं तु काश्भीयचा भद्
ि ा वट
ु दा ऩण
ू त
ु रा नाशी.
वंवलधानाचे मळल्ऩकाय डॉ. फाफावाशे फ आंफेडकय मांचा वलयोध अवतानाशी 370 करभाद्लाये मा

याज्मारा वलळेऴ दजाि प्रदान कयण्मात आरा. ऩयं तु शे अस्थाई करभ अळी त्मांनी नोंद करून

ठे लल्माने ते यद्द कयण्माची ऐनतशामवक काभगगयी वयकायरा कयता आरी. शे वलधेमक वंवदे च्मा
दोन्शी वबागश
ृ ात 2/3 च्मा फशूभताने भंजयू कयता आरे, अळी भार्शती दे त त्मांनी तात्कारीन
वयकायच्मा अनेक चुकांलय फोट ठे लरे.

मा कारभाभुऱे काश्भीयभध्मे दे ळाच्मा वंवदे ने ऩारयत केरेरे 120 कामद्मांची अंभरफजालणी कयता
आरी नाशी. ऩयं तु 5 ऑगस्ट 2019 नंतय शी वंधी उऩरब्ध झारी आशे . वंऩूणि जम्भ-ू काश्भीय याज्म
दशळतलादाखारी अवल्माने 42 शजाय नागरयकांना नाशक प्राण गभलाले रागरे शोते. ऩयं तु मा दोन

भर्शन्मात काश्भीयभध्मे एकशी भत्ृ मू झारेरा नाशी. काश्भीय याज्माची जनता अनतळम वयु क्षषत

अवन
ू वंऩूणि याज्मातीर पक्त 6 ऩोरीव स्टे ळन अंतगित 144 करभ रागू आशे . त्माभऱ
ु े काश्भीय
भधीर जनता खये खुये स्लातंत्र्म उऩबोगत आशे , अळी भार्शती त्मांनी मालेऱी र्दरी.

ळेजायच्मा ऩाककस्तानरा कोणताशी अगधकाय नवतानाशी त्मांनी केंद्र वयकायने घेतरेल्मा

ननणिमावलयोधात वंमुक्त याष्राभध्मे अऩीर केरी. ऩयं तु ऩाककस्तानरा एकाशी दे ळाने वशकामि केरे
नाशी. शे प्रधानभंत्री नयें द्र भोदी मांच्मा उत्कृष्ट ऩययाष्र धोयणाचे द्मोतक आशे . दे ळात अनेक

मोजनांची मळस्ली अंभरफजालणी वरू
ु अवन
ू प्रधानभंत्री वऩक वलभा मोजना, आमष्ु मभान बायत
मोजनांचा उल्रेख त्मांनी केरा. तवेच भशायाष्र वयकायने केरेल्मा वलकावाच्मा काभांचे त्मांनी
कौतक
ु केरे. वोफतच एक वलत्तभंत्री म्शणन
ू नाभदाय वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी वादय केरेल्मा

नफ्मातल्मा फजेटचा तवेच स्जल््मात याफलरेल्मा अनेक वलकावकाभांचा वलळेऴ उल्रेख केरा.
मालेऱी ऩारकभंत्री वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी वंफोगधत केरे. माभध्मे दे ळात कोऱवा उत्ऩादनात

अव्लर अवणाऱ्मा चंद्रऩयू स्जल््मात कोऱवा भंत्री तथा वंवदीम काभकाज भंत्री प्रल्शाद जोळी मांचे
स्लागत कयत केंद्र वयकायच्मा बवलष्मातीर वलकावाच्मा काभारा ळुबेच्छा र्दल्मा. तवेच प्रल्शाद
जोळी मांचा दे ळबक्त भंत्री अवा उल्रेख कयत केंद्रीम भंत्र्मांचा कामिबाय वांबाऱताना वद्
ु धा

दे ळफांधल मा नात्माने चंद्रऩूयच्मा नागरयकांळी र्शतगज
ू वाधण्मावाठी आल्माफद्दर धन्मलाद व्मक्त
केरे. बायताच्मा वंवलधानात अस्थामी अवरेरे करभ 370 यद्द करून दे ळाने प्रधानभंत्री नयें द्र भोदी
मांचा झंजालात ल केंद्रीम गश
ु ाभी अनुबलरा. माभऱ
ु े काश्भीयभधीर
ृ भंत्री अमभत ळशा मांचा त्वन
अनुवगू चत जाती ल अनुवगू चत जभातीच्मा रोकांना आयषण मभऱे र. 1993 चा भानल अगधकाय
कामदा शी इथे रागू शोणाय अवन
ू दे ळाचा नतयं गा आता प्रत्मेक र्ठकाणी पडकणाय आशे , अळी

भार्शती र्दरी. चंद्रऩूय नागरयकांच्मा लतीने केंद्र वयकायचे अमबनंदन केरे. एक बायतीम जनता

ऩाटीचा वाभान्म कामिकताि म्शणन
ू नयें द्र भोदी मांनी जम्भ-ू काश्भीयभधीर रार चौकात नतयं गा ध्लज

पडकालरा शोता. आता प्रधानभंत्री मा नात्माने 370 करभ यद्द करून वंकल्ऩऩूती केरी आणण शजायो
ळर्शदांना तवेच फाफावाशे फ आंफेडकय, श्माभाप्रवाद भख
ु जी, वब
ु ाऴचंद्र फोव बगतमवंग मांना
आदयांजरी अवऩित केरी, अवे बालननक उद्गाय त्मांनी मालेऱी काढरे.

मालेऱी करभ 370 वंदबाित भार्शती दे णाऱ्मा ऩुस्स्तकेचे अनालयण कयण्मात आरे. तवेच शी

ऩुस्स्तकेच्मा ननमभितीवाठी ऩरयश्रभ कयणाऱ्मा रेखक, वंऩादक ल प्रकाळकांचा वन्भान कयण्मात
आरा. चंद्रऩयू स्जल््माच्मा लतीने केंद्रीमभंत्री प्रल्शाद जोळी मांचाशी वन्भान कयण्मात आरा.

वोफतच लनभंत्री म्शणन
ू वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी 33 कोटी लष
ु लात केरी
ृ रागलड अमबमानारा वरु
शोती. मा अमबमानाचे ळंबय टक्के उद्र्दष्ट ऩूणि झाल्माफद्दर त्मांचाशी केंद्रीम भंत्री प्रल्शाद जोळी

मांच्मा शस्ते वत्काय कयण्मात आरा. मा कामिक्रभाचे प्रास्तावलक चंद्रऩूय वलधानवबा षेत्राचे आभदाय
नानाबाऊ ळाभकुऱे मांनी केरे.

