*दायमत्ल,जफाफदायी ल कततव्म वभजन
ू रोकळाशी व्मलस्थेत ऩत्रकारयता कयाली : ना.वध
ु ीय
भन
ु गंटीलाय*

*याज्मातीर वलत ऩत्रकायांची ल त्मांच्मा कुटुंफाच्मा आयोग्मावाठी कॎळरेव मोजना याफलणाय*
===============================================================
चंद्रऩूय दद ६ जानेलायी : जगातल्मा 193 दे ळांभध्मे बायताची रोकळाशी शे जागयतक लैबल फनरे
आशे . त्माभऱ
ु े रोकळाशी व्मलस्थेतीर चायशी स्तंब भजफूत अवणे आलश्मक आशे . त्मावाठी
रोकळाशी व्मलस्थेरा फऱकट कयण्माचे दायमत्ल, जफाफदायी ल कततव्म वभजन
ू ऩत्रकायांनी

ऩत्रकारयता कयाली,अवे आलाशन याज्माचे वलत्त ,यनमोजन ल लने भंत्री तथा चंद्रऩूय जजल््माचे

ऩारकभंत्री वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी आज मेथे केरे. चंद्रऩूय जजल्शा भयाठी ऩत्रकाय वंघाच्मा ऩत्रकाय
ददन वभायं बात प्रभु

ऩाशुणे ्शणन
ू ते फोरत शोते.
चंद्रऩयू मेथीर जजल्शा भयाठी ऩत्रकाय वंघाच्मा ये ल्ले स्थानकाजलऱच्मा वबागश
ृ ाभध्मे आमोजजत मा
कामतक्रभांभध्मे त्मांनी याज्म ळावनाने ऩत्रकायांवाठी वरू
ु केरेल्मा वलवलध मोजनांची भादशती ददरी.
वोफतच याज्म ळावन ऩत्रकायांच्मा वंदबाततीर कोणतीशी अडचण वोडवलण्मात तत्ऩय अवन
ू
भशायाष्ट्रातीर वलत ऩत्रकायांना ल त्मांच्मा कुटुंफांना दे ीर कॎळरेव ऩद्धतीने आयोग्म वेला

दे ण्माफाफत वलचाय कयीत अवल्माचे स्ऩष्ट्ट केरे. मालेऱी ऩत्रकायांच्मा काशी वभस्मांफाफत भादशती ल
जनवंऩकत वलबागाच्मा लरयष्ट्ठांवोफत चचात घडलून आण,ू अवे आश्लावनशी त्मांनी ददरे.

जजल्शा भयाठी ऩत्रकाय वंघाच्मा मा कामतक्रभारा भशायाष्ट्र टाइ्वचे वंऩादक श्रीऩाद अऩयाजजत
,भाजी अध्मष वत्मनायामण यतलायी, ऩरयऴद प्रयतयनधी फफन फांगडे, भयु री भनोशय व्माव उऩजस्थत
शोते.मालेऱी वलवलध षेत्रात काभ कयणाऱ्मा ऩत्रकाय ल भान्मलयांचा वत्काय दे ीर भन
ु गंटीलाय
मांच्मा शस्ते कयण्मात आरा.

मालेऱी उऩजस्थत ऩत्रकायांना वंफोधधत कयताना ते ्शणारे, रोकळाशी व्मलस्थेभध्मे आता
इव्शीएभच्मा भाध्मभातन
ू याज्मकते जन्भारा मेतात आणण बायतयत्न डॉ.फाफावाशे फ आंफेडकय
मांच्मा घटनेप्रभाणे काभ कयतात. वंऩण
ू त जगारा माचे आश्चमत आशे . भात्र वाभान्मातल्मा

वाभान्माच्मा शाती आरेरी शी रोकळाशी व्मलस्था फऱकट कयण्मावाठी वळक्त भाध्मभ ्शणन
ू
ऩत्रकारयतेकडे आदयाने फयघतरे जाते. अनेकांच्मा फलरदानानंतय दे ळारा शी रोकळाशी व्मलस्था

प्राप्त झारी आशे . त्माभऱ
ु े चौथा स्तंब ्शणन
ू जफाफदायी घेण्माची, दायमत्ल यनबलण्माची ल कततव्म
ऩाय ऩाडण्माची तमायी ठे लालीच रागेर.

चंद्रऩूय जजल््मातीर वलवलध उऩक्रभाफाफत मा लेऱेव त्मांनी भादशती ददरी. जजल््माभध्मे

लेगलेगळ्मा षेत्रात स्लत्रा लवद्ध केरेरे ददगग्ज अवन
ू आऩल्मा ऩत्रकारयतेच्मा भाध्मभातून त्मारा
झऱाऱी, प्रलवद्धी द्मा, जनतेऩमंत भादशती ऩोशोचला, अवे आलाशन केरे. मालेऱी त्मांनी चंद्रऩूय
जजल््मात बायतातरे ९ ले कॎन्वय शॉजस्ऩटर, ऩोंबण
ू ात जलऱ उबे याशत अवरेरे तीन शजाय

ऩोलरवांचे प्रलळषण केंद्र ,बायतातीर वलातत आधुयनक वैयनकी ळाऱा ,फल्रायऩूय ल चंद्रऩूय मा ये ल्ले

स्थानकांना फदररेरे रूऩ ,मालळलाम लभळन ळौमत,लभळन वेला, लभळन ळक्ती मा भाध्मभातून चंद्रऩूय
जजल््मारा याष्ट्रीम स्तयालय लभऱत अवरेरी ओऱ

माफाफतशी ऩत्रकायांनी रष लेधाले, अवे

आलाशन केरे.
मालेऱी याज्म ळावनातपे ऩत्रकायांना दे ण्मात मेणाऱ्मा वलवलध मोजनांफाफत त्मांनी उल्रे

केरा.

वभ
ु ाये 17 लऴातनंतय जादशयात धोयणाफाफत वलतवभालेळक वध
ु ारयत यनमभालरी आणण वभ
ु ाये दशा
लऴातनंतय जादशयात दयांभध्मे बयील लाढ कयण्माव आरी. ऩत्रकायांच्मा ऩेन्ळन स्कीभवाठी बयील

आधथतक अथतवक
ं ल्ऩीम तयतद
ू कयण्मात आरी.मालळलाम ऩत्रकायांच्मा कोणत्मा भागण्मा अवल्माव

ऩत्रकायांचा लभत्र ्शणन
ू भागण्मा ऩण
ू त केल्मा जातीर ,अवेशी त्मांनी स्ऩष्ट्ट केरे. जजल््मातीर वलत
ऩत्रकाय वंघाच्मा इभायती ऩण
ू त केल्मा जातीर. तय काशी काभे प्रगतीऩथालय अवल्माचेशी त्मांनी
स्ऩष्ट्ट केरे. 26 जानेलायीरा श्रलभक ऩत्रकाय वंघाच्मा इभायतीचे बभ
ू ीऩज
ू न कयणाय अवल्माचेशी
त्मांनी मालेऱी जाशीय केरे.

तत्ऩूली मा कामतक्रभाचे अन्म प्रभु

ऩाशुणे भशायाष्ट्र टाइ्वचे वंऩादक श्रीऩाद अऩयाजजत मांनी
दे ीर मालेऱी उऩजस्थत ऩत्रकायांळी वंलाद वाधरा. ऩत्रकारयता शी एक ळक्ती अवन
ू यतचा

वदऩ
ु मोग वभाजाच्मा वलांगीण उत्थानावाठी कयण्मात माला अवे आलाशन त्मांनी केरे. वलदबाततीर
ऩत्रकायांच्मा रे णीरा प्रचंड धाय अवन
ू ळेतकऱ्मांच्मा आत्भशत्मा ल त्मांच्मा वभस्माफाफत

वातत्मऩूणत लर ाणाभऱ
ु े दोन लेऱा वयकायरा ळेतकऱ्मांवाठी कजतभापी जाशीय कयाली रागरी.

वभस्मांची मोग्म भांडणी केल्माव ऩत्रकायांच्मा रे णी ऩुढे अनेक यनणतम फदररे जातात. भाजी
याष्ट्रऩती भशोदमांनी वलदे ळाचा दौया दे ीर दे ळातीर दष्ट्ु काऱ ऩडल्माच्मा फात्मा प्रकालळत

झाल्मालय यद्द केरा शोता. अलतीबलती घडणाऱ्मा ऩरयजस्थतीचे मोग्म वलश्रेऴण कयणे आलश्मक
अवल्माचेशी त्मांनी वांधगतरे. मलतभाऱ जजल््मातीर लायघणीरा ठाय भायण्माच्मा घटनेफाफत
,लन्मजील ल भानल मांच्मातीर वंघऴातची जाणील नवरेल्मा रोकांनी कळा ऩद्धतीने भांडणी केरी
माचे उदाशयण ताजे अवल्माचे त्मांनी वांधगतरे. भात्र ऩत्रकायांनाशी अळालेऱी आऩल्मा रे णीतून
वत्म भांडाले, अळी अऩेषा अवते, अवेशी त्मांनी वांधगतरे.

कामतक्रभाचे अध्मषीम बाऴण कयताना कयताना जजल्शा ऩत्रकाय वंघाचे अध्मष फंडूबाऊ रडके मांनी
ऩत्रकायांच्मा वंयषण कामद्माची अंभरफजालणी व्शाली, ऩत्रकाय ऩेन्ळन मोजना रलकय रागू व्शाली,
ज्मेष्ट्ठ ऩत्रकायांना दे ीर यनलत्त
ृ ी लेतन लभऱाले ल दयलाढीफाफत कोणालयशी अन्माम शोऊ नमे, अळा
चाय भागण्माची चचात केरी. कामतक्रभाचे प्रास्तावलक वलनम वलनोद लवंश ठाकुय मांनी केरे.

कामतक्रभाचे वंचारन भोये श्लय या ुंडे ल दीऩक दे ळऩांडे मांनी केरे तय आबाय प्रदळतन वन
ु ीर यतलायी
मांनी केरे.

