*चंद्रऩूयचे ऩत्रकाय बलन सानबलन, वंदबभबलन ठयाले – आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय*
*आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी ददरेरा ळफ ्द ऩूणभ केरा – वंजम तुभयाभ*

*चंद्रऩूय श्रभीक ऩत्रकाय वंघाच ्मा नवलन इभायतीचा रोकाऩभण वोशऱा वंऩन ्न*

याऴ ्ट्रवऩता भशात ्भा गांधी, बायतयत ्न डॉ. फाफावाशे फ आंफेडकय, रोकभान ्म दटऱक अवे ऩरयलतभन
कयणाये प्रत ्मेक थोय ऩुरूऴ ऩत्रकायच शोते. ऩत्रकायाची ळक् ती शी क्ांतीची ळक् ती अवते.

नकायात ्भकतेकडून वकायात ्भकतेकडे जाताना ऩत्रकारयतेरा मभळन वभजन
ू कामभयत ऩत्रकाय

फांधलांवाठी नवलन इभायतीच ्मा फांधकाभात भी मोगदान दे लू ळकरो माचा भरा भनाऩावन
ू आनंद
आशे . शे ऩत्रकाय बलन सानबलन, वंदबभबलन ठयाले आणण मा जजर ्शमाच ्मा वलकावात मोगदान

दे णाये वलाभत भोठे ळक् तीकेंद्र ठयाले अळी अऩेषा भाजी अथभभंत्री तथा वलधीभंडऱ रोकरेखा वमभती
प्रभख
ु आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी ल ्मक् त केरी.

ददनांक 10 जानेलायी योजी चंद्रऩयू श्रभीक ऩत्रकाय वंघाच ्मा नलीन इभायतीच ्मा रोकाऩभण वोशऱमात
आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय फोरत शोते. मालेऱी भंचालय भशाऩौय याखी कंचराभलाय, आ. ककळोय

जोयगेलाय, उऩभशाऩौय याशूर ऩालडे, चंद्रऩूय श्रभीक ऩत्रकाय वंघाचे अध ्मष वंजम तुभयाभ, वचचल
प्रळांत वलघ ्नेळ ्लय मांची उऩजथथती शोती. भाजी अथभभत्र
ं ी आ. वध
ं ी
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांच ्मा अथभभत्र

ऩदाच ्मा काऱात लैमळऴ ्टमऩूणभ ननधीतुन 2 कोटी रू. ननधी खचन
ुभ वदय ऩत्रकाय बलनाचे फांधकाभ
कयण ्मात आरे. मा ऩत्रकाय बलनाचे उदघाटन आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांच ्मा शव ्ते कयण ्मात
आरे.

मालेऱी फोरताना आ. भन
ु गंटीलाय ऩुढे भ ्शणारे, आज भद्र
ु ण ऩत्रकारयतेवभोय ल ्शॉट्वअॅऩ

वलद्माऩीठाचे भोठे आल ्शान आशे . जातीधभाांभध ्मे तेढ ननभाभण कयणे, कऩोरकर ्ऩीत फातभ ्मा

तमाय करून वभाजाभध ्मे वलद्लेऴ ननभाभण कयण ्माचे काभ जोभाने वरू
ु आशे . मा वलयोधात रढा
दे त वत ्माच ्मा फाजन
ू े उबे याशण ्माची जफाफदायी ऩत्रकाय फांधलांलय आशे . आऩरी रेखणी
प्रबालीऩणे ळोऴणाच ्मा वलयोधात लाऩयण ्माची, ऩत्रकारयतेरा मभळन वभजन
ू वभाजातीर

दऴ
ु ्प्रलत
ुभ न कयण ्मावाठी आऩरी रेखण लाऩयण ्माची जफाफदायी ऩत्रकाय फांधलांलय आशे .
ृ ्तीचे ननभर
भाजी भख
ु ्मभंत्री कभभलीय भा. वा. कन ्नभलाय मांची आज जमंती आशे . कन ्नभलायांनी वंघऴाभच ्मा
काऱात घयोघयी लत
ु ्मभंत्री शोत भशायाऴ ्ट्राच ्मा
ृ ्तऩत्र वलतयीत केरे ल वंघऴभमवध ्दतेतुन भख

वलकावात भोठे मोगदान ददरे, अळा ज ्मेऴ ्ठांचा आदळभ ठे लत भागभक्भण कयण ्माची आलळ ्मकता
त ्मांनी प्रनतऩादीत केरी.

श्रभीक ऩत्रकाय वंघाचे ऩदाचधकायी वंजम तुभयाभ, प्रभोद काकडे, प्रळांत वलघ ्नेळ ्लय मांनी ऩत्रकाय

बलनाची कर ्ऩना भाझ्मावभोय भांडरी. भी वध
ु ्दा त ्लयीत शोकाय ददरा. आज शी लाव ्तु रोकावऩभत
शोत अवताना भरा भनाऩावन
ू आनंद शोत अवर ्माची बालना त ्मांनी मालेऱी फोरताना ल ्मक् त

केरी. चंद्रऩूय जजर ्शमात ऩोंबण
ु ाभ, भर
ु मा दठकाणी ऩत्रकाय बलनाचे फांधकाभ भी ऩूणभ करू ळकरो.

याजयु ा मेथीर ऩत्रकाय बलनाच ्मा एका भजर ्माचे फांधकाभ ऩण
ू भ कयण ्माच ्मा प्रकक्मेत मोगदान दे लू

ळकरो माचा भरा भनाऩावन
ू आनंद आशे . रोकळाशीचा चौथा व ्तंब भ ्शणन
ू वभाजाच ्मा एकूणच
जडणघडणीत ऩत्रकायांचे भोठे मोगदान आशे , अवे वांगत चंद्रऩूयच ्मा ऩत्रकाय बलनाळेजायी

भशाभानल डॉ. फाफावाशे फ आंफेडकय मांच ्मा ऩदव ्ऩळाभने ऩालन झारेरी ऩवलत्र दीषाबभ
ू ी आशे ल

श्रध ्दे म फाऱावाशे फ ठाकये मांचे नाल अवरेरा उड्डाण ऩुर आशे . अळा दोन भशनीम ल ्मक् तींच ्मा

प्रेयणादामी व ्भत
ृ ी मा इभायतीच ्मा ळेजायी आशे , अवेशी ते मालेऱी फोरताना भ ्शणारे. बवलऴ ्मातशी

ऩत्रकाय फांधलांच ्मा न ्माय्म भागण ्मांची ऩत
भ ा कयण ्मावाठी रोकप्रनतननधी भ ्शणन
ू त
ू आऩण कामभ
वोफत अवर ्माची ग ्लाशी त ्मांनी मालेऱी फोरताना ददरी.

कामभक्भाचे प्राव ्तावलक श्रभीक ऩत्रकाय वंघाचे अध ्मष वंजम तभ
ु याभ मांनी केरे. मालेऱी

फोरताना वंजम तभ
ु याभ भ ्शणारे, आज ऩत्रकाय फांधलांचे दीघभकाऱाऩावन
ू प्ररंबफत अवरेरे व ्लऩ ्न
ऩण
ं ी अवताना आभ ्शी त ्मांच ्माकडे भागणी केरी, त ्मांनी त ्लयीत
ू भ झारे. आ. भन
ु गंटीलाय अथभभत्र
ती ऩण
ू भ केरी. मा इभायतीच ्मा फांधकाभावाठी 2 कोटी रूऩमांचा ननधी भंजयू केरा. ददरेरा ळफ ्द
ऩण
ू भ कयणाया नेता भ ्शणन
ू त ्मांची ख ्माती आशे . त ्मांचा शा रौकीक ऩन
ु ्शा एकदा मवध ्द झारा
अवर ्माची बालना वंजम तुभयाभ मांनी मालेऱी ल ्मक् त केरी.

मालेऱी भशाऩौय वौ. याखी कंचराभलाय, आ. ककळोय जोयगेलाय मांचीशी बाऴणे झारीत. मा ऩत्रकाय
बलनाच ्मा उबायणीत भशत ्लऩूणभ मोगदान दे णा-मा भाजी भशाऩौय वौ. अंजरी घोटे कय, वालभजननक
फांधकाभ वलबागाचे उऩकामभकायी अमबमंता उदम बोमय, कंत्राटदाय वचचन डलरे मांच ्मावश
अनेकांचा वन ्भान मालेऱी कयण ्मात आरा. श्रभीक ऩत्रकाय वंघातपे रॉकडाऊनदयभ ्मान
ऑनराईन चचत्रकरा व ्ऩधेचे आमोजन कयण ्मात आरे शोते. मा व ्ऩधेतीर वलजेत ्मांना

भान ्मलयांच ्मा शव ्ते ऩारयतोऴीके प्रदान कयण ्मात आरे. कामभक्भाचे वंचारन आमळऴ अभ ्फाडे

मांनी केरे तय आबाय प्रदळभन वचचल प्रळांत वलघ ्नेळ ्लय मांनी केरे. चंद्रऩूय श्रभीक ऩत्रकाय वंघाचे
ज ्मेऴ ्ठ वदव ्म वनु नर दे ळऩांड,े फाऱ शुनगद
ुं , प्रभोद काकडे, भशें द्र ठे भव ्कय, जजतें द्र भळायकय
मांच ्मावश वंघाचे वलभ ऩदाचधकायी कामभक्भारा उऩजथथत शोते. कामभक्भारा वलवलध याजकीम
ऩषांचे प्रभख
ु ऩदाचधकायी, ऩत्रकाय फांधल ल नागरयकांची उऩजथथती शोती.

