*व्मवनभक्
ु त वभाज ननभााण कयण्मावाठी वलद्मार्थमाांनी ऩुढे माले : --- ना.वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय*
*व्मवनभक्
ु तीवाठी रोकचऱलऱ ननभााण व्शाली*
*ना.फडोरे मांनी ददरा भशायाष्ट्र व्मवनभक्
ु त कयण्माचा वंदेळ*
* 1 टक्का अफकायी कय व्मवनभक्
ु तीवाठी खचा कयणाय*
* चंद्रऩूयभधीर दारूफंदी शी जनतेवाठी डामये क्ट कॎळ रॉन्वपय मोजना*
* चंद्रऩूयभध्मे 7 व्मा व्मवनभक्
ु ती वादशत्म वंभेरनाचे थाटात उद्घाटन*
* रषलेधी ददंडीने चंद्रऩयू भशानगयाचे रष लेधरे*
* ळाऱा ल भशावलद्मारमाच्मा शजायो वलद्मार्थमाांचा वशबाग*
* व्मवनाधीनता वोडवलण्मावाठी ऩयू क ठयणाऱ्मा स्टॉरलय गदी*
* याष्ट्रवऩता भशात्भा गांधी व्मवनभक्
ु ती वेला ऩुयस्काय प्रदान*
==================================================================
चंद्रऩयू , दद. 2 पेफल
ु ायी : व्मवनभक्
ु त वभाज ननभााण कयण्मावाठी तरुणांनी, वलद्मार्थमाांनी वाभाजजक
दानमत्ल म्शणन
ं ी तथा चंद्रऩयू चे
ू आऩरा लेऱ द्माला, अवे आलाशन याज्माचे वलत्त, ननमोजन ल लनेभत्र
ऩारकभंत्री ना.वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी आज मेथे केरे. याज्मस्तयीम व्मवनभक्
ु ती वादशत्म
वंभेरनाचे उद्घाटक म्शणन
ू ते फोरत शोते.

वाभाजजक न्माम ल वलळेऴ वशाय्म वलबाग मांच्मा भाध्मभातून दयलऴी घेण्मात मेणाऱ्मा

याज्मस्तयीम व्मवनभक्
ु ती वादशत्म वंभेरनारा चंद्रऩूयभध्मे ळननलायी थाटात ळुबायं ब झारा.

वंभेरनाचे लैशळष्ट््म म्शणजे व्मवनभक्
ु तीवाठी रढा उबायणाये ज्मेष्ट्ठ वभाजवेलक ऩद्भश्री डॉ.
अबम फंग शे मा वंभेरनाचे अध्मष आशे त.

आज वकाऱी स्थाननक ज्मुबफरी शामस्कूर मा दठकाणालरून ननघारेल्मा व्मवनभक्
ु ती ददंडीरा

वंभेरनाध्मष डॉ.अबम फंग मांनी ळुबेच्छा ददल्मा. व्मवनभक्
ु त वभाज शे मा कामाक्रभाचे अंनतभ
ध्मेम अवल्माचे त्मांनी मालेऱी आऩल्मा वंदेळात स्ऩष्ट्ट केरे.

मालेऱी वाभाजजक न्माम भंत्री याजकुभाय फडोरे, आभदाय नानाबाऊ ळाभकुऱे , भशाऩौय अंजरीताई

घोटे कय आदींची प्राभख्
ु माने उऩजस्थती शोती. ळशयाच्मा भख्
ु म यस्त्मांलय शी रषलेधी व्मवनभक्
ु ती
ददंडी आकऴाणाचे केंद्र झारी. चंद्रऩूयातीर अनेक भशावलद्मारमातीर शजायो वलद्माथी माभध्मे
वशबागी झारे शोते.

फाया लाजता भख्
ु म कामाक्रभारा वरु
ु लात झारी. मा कामाक्रभाच्मा अध्मषस्थानी वाभाजजक न्माम ल
वलळेऴ वशाय्म भंत्री याजकुभाय फडोरे शोते. कामाक्रभाचे उद्घाटन केंद्रीम गश
ृ याज्मभंत्री शं वयाज अदशय
मांनी केरे. व्मावऩीठालय याज्माचे वलत्त, ननमोजन ल लने भंत्री तथा ऩारकभंत्री चंद्रऩूय ना. वध
ु ीय
भन
ु गंटीलायवंभेरनाचे अध्मष ज्मेष्ट्ठ वभाजवेलक ऩद्भश्री डॉ.अबम फंग, वाभाजजक न्माम

याज्मभंत्री ददरीऩ कांफऱे , आभदाय नानाबाऊ ळाभकुऱे , जजल्शा ऩरयऴद अध्मष दे लयाल बोंगऱे ,

भशाऩौय अंजरीताई घोटे कय, वप्र
ु शवद्ध अशबनेत्री अननता दाते-केऱकय, वभाज कल्माण आमुक्त

शभरींद ळंबयकय, जजल्शाधधकायी डॉ. कुणार खेभनाय, जजल्शा ऩोरीव अधीषक डॉ.भशे श्लय ये ड्डी,

भख्
ु म कामाकायी अधधकायी जजतें द्र ऩाऩऱकय, वभाज कल्माण वबाऩती बिजबऴ
ु ण ऩाझाये , वभाज
कल्माण वशामक आमुक्त प्रवाद कुऱकणी आदी भान्मलय उऩजस्थत शोते.

मालेऱी फोरताना ऩारकभंत्री वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी चांदा क्रफ भैदानालय व्मवनभक्
ु तीचा वंदेळ
वलद्मार्थमाांभापात भशायाष्ट्रव्माऩी व्शाला, अवे आलाशन केरे. ननव्मावनी भाणवाकडे उत्तभ आयोग्म,
उत्तभ ददळा अवते. त्माभऱ
ु े वलद्मार्थमाांनी मा काभांभध्मे ऩुढाकाय घ्माला. आऩरा लेऱ द्माला.

व्मवनभक्
ु त वभाज ननभााण कयण्मावाठी ऩुढे माले, अवे आलाशन त्मांनी मालेऱी उऩजस्थत तरुणांना
केरे.

चंद्रऩयू शी ऩयाक्रभी लाघाची बभ
ू ी अवन
ू शी बभ
ू ी रढलय्माचा जजलंत इनतशाव आशे . मा दठकाणच्मा
केरेल्मा दारूफंदीचा उल्रेख करून त्मांनी वला षेत्रात आदळा ननभााण कयणायी नली वऩढी ननभााण

कयणायी शी बभ
ू ी व्मवनाधीन शोता काभा नमे ,मावाठी कोणत्माशी ऩरयणाभाची तभा न फाऱगता
शा ननणाम घेतल्माचे वांधगतरे. वोफतच याज्मातल्मा 36 जजल्हमांऩैकी केलऱ चंद्रऩयू मेथे

याज्मस्तयीम व्मवनभक्
ु ती वादशत्म वंभेरन घेतल्माफद्दर चंद्रऩयू च्मा जनतेच्मालतीने त्मांनी

वाभाजजक न्मामभंत्री याजकुभाय फडोरे मांचे आबाय दे खीर भानरे. मालेऱी त्मांनी दारु उत्ऩादक
ळल्
ु क वलबागारा शभऱणा-मा कयातन
ू 1 टक्का कय व्मवनभक्
ु ती कामाक्रभावाठी दे ण्माचे भान्म
केल्माचे वांधगतरे.

भशात्भा गांधी मांनी 1923 भध्मे बायत व्मवनभक्
ु त कयण्मारा वलोच्च प्राधान्म ददरे जाईर, अवे
वांधगतरे शोते. भशात्भा गांधींची शी 150 ली जमंती अवन
ू गांधीजींच्मा स्लप्नातरा बायत दे ळ

वाकायण्मावाठी व्मवनभक्
ु तीच्मा काभांभध्मे भोठ्मा वंख्मेने ऩढ
ु े मेण्माचे आलाशनशी त्मांनी मालेऱी

मुलकांना केरे. ते म्शणारे, व्मवन कयण्मावाठी ऩैळांची गयज अवते, भात्र व्मवन वोडण्मावाठी एका
ऩैळाची वद्
ु धा गयज नाशी. बायत शी प्राचीन वंस्कृती अवरेरा दे ळ आशे . अनेक वंस्कृती आल्मा
आणण रमारा गेल्मा. भात्र बायतीम वंस्कृती अद्माऩशी दटकून आशे . मा वव
ं कृत दे ळांभध्मे
ु स्

व्मवनाधीन भर
ु ाने आईचा खून कयणे अळा फातम्मा ऐकामरा मेऊ नमे, अवे आलाशनशी उऩजस्थत
तरुणाईरा त्मांनी केरे.

मालेऱी त्मांनी चंद्रऩूय जजल्हमाभध्मे दारुफंदीचा घेतरेल्मा ननणामानंतय भोठ्मा प्रभाणात

गन्
ु शे गायीभध्मे कऩात झाल्माचे ददवन
ू मेत अवल्माचे स्ऩष्ट्ट केरे. वाभाजजक वौशादा लाढल्माचेशी
मा काऱात शवद्ध झाल्माचे त्मांनी ऩोशरवांकडून आरेल्मा आकडेलायीवश स्ऩष्ट्ट केरे.

मालेऱी फोरताना केंद्रीम गश
ू
ृ याज्मभंत्री शं वयाज अदशय मांनी चंद्रऩयू भध्मे दारूफंदीच्मा भाध्मभातन

ऩारकभंत्री वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी व्मवनभक्
ु तीचा भोठा प्रमत्न केरा आशे . त्मा ऩाश्लाबभ
ू ीलय शे

वंभेरन शोत अवल्माफद्दर त्मांनी वाभाजजक न्माम वलबागाचे कौतक
ु केरे. व्मवनभक्
ु त वभाज शे
वंतानी ऩादशरेरे स्लप्न आशे . भशायाष्ट्रभध्मे गालागालांभध्मे शी चऱलऱ उबी यादशरी आशे . शा

वभाज व्मवनभक्
ु त नवरा तय त्माचे दष्ट्ु ऩरयणाभ काम शोऊ ळकतात शे ऩंजाफ भधीर व्मवनाच्मा
वलऱख्माने शवद्ध केरे. त्माभऱ
ु े दे ळावाठी ल स्लत्वाठी व्मवनभक्
ु त जीलन अवाले, अवे आलाशन
त्मांनी उऩजस्थतांना केरे.

मा कामाक्रभाचे अध्मष वाभाजजक न्मामभंत्री याजकुभाय फडोरे मांनी वाधु, वंत भंडऱींनी आऩल्मा

वंस्कृतीभध्मे व्मवनभक्
ु तीचे फीज ऩेयरे आशे . बायत शा तरुणांचा दे ळ अवन
ू वध्मा वलााधधक तरुण
लमाची रोकवंख्मा बायतात आशे . त्माभऱ
ु े शी मुलाळक्ती व्मवनभक्
ु त अवाली. व्मवनभक्
ु तीचा वंदेळ
जागनतक व्शाला मावाठी आम्शारा प्रमत्न कयामचे अवल्माचे त्मांनी वांधगतरे. मालेऱी अफकायी

कयाचा एक टक्का प्रफोधनावाठी दे ण्माफाफत वलत्तभंत्री ना.भन
ु गंटीलाय मांनी घेतरेल्मा ऩढ
ु ाकायावाठी
आबाय व्मक्त केरे. याज्म ळावनाने नव्मा वऩढीरा व्मवनाधधनतेतन
ू दयू काढण्मावाठी अनेक
ननणाम घेतरे अवल्माचे मालेऱी त्मांनी स्ऩष्ट्ट केरे.

मालेऱी याज्मभंत्री ददरीऩ कांफऱे मांनी दे खीर वंफोधधत केरे. तरुणांनी व्मवनाऩावन
ू दयू यशाले

मावाठी भोठ्मा प्रभाणात वाभाजजक न्माम वलबाग काभ कयीत अवल्माचे त्मांनी वांधगतरे.आऩल्मा
दे ळाचे बवलष्ट्म तरुण वऩढी आशे . शी वऩढी वदृ
ु ढ ल ननव्मावनी अवाली मावाठी आभचा प्रमत्न
अवल्माचे त्मांनी स्ऩष्ट्ट केरे.

मा वंभेरनाचे अध्मष ज्मेष्ट्ठ वभाजवेलक ऩद्भश्री डॉ.अबम फंग मांनी मालेऱी चंद्रऩूय, गडधचयोरी

ल लधाा मा तीन जजल्हमांभध्मे दारूफंदी केल्मानंतय झारेल्मा वाभाजजक ऩरयलतानाची आकडेलायीवश

भादशती ददरी. दारू ल तंफाखू शे नले कॉरया-प्रेग अवल्माचे त्मांनी वांधगतरे. गज
ु यात याज्माने

गेल्मा वत्तय लऴाांभध्मे दारूफंदी केल्मानंतयशी वलकावाभध्मे आगेकूच कामभ ठे लरी आशे . त्माभऱ
ु े
दारूफंदीभऱ
ु े वलकावालय ऩरयणाभ शोतो शे चुकीचे अवल्माचेशी त्मांनी स्ऩष्ट्ट केरे. मालेऱी चंद्रऩूय
जजल्शा दारूफंदी झाल्मानंतयच्मा ऩरयणाभाचे त्मांनी ऩालय ऩॉइंट प्रेझेंटेळन केरे. माभध्मे चंद्रऩूय

भध्मे दारूफंदी झाल्माभऱ
ु े लावऴाक जलऱऩाव 87 कोटी रुऩमे वयऱ वयऱ रोकांच्मा णखळात लाचरे.
त्माभऱ
ु े चंद्रऩयू वाठी दारूफंदी म्शणजे रोकांच्मा णखळात डामये क्ट कॎळ रान्वपय मोजना आशे .

मालेऱी गडधचयोरी जजल्हमात वरू
ु अवरेल्मा भक्
ु तीऩथ प्रमोगाफाफत शी त्मांनी भादशती ददरी.
शवने अशबनेत्री अननता दाते केऱकय मांनी दे खीर मालेऱी उऩजस्थतांना वंफोधधत केरे. कामाक्रभाचे
वंचारन ये णक
ु ा दे ळकय मांनी केरे तय आबाय प्रदळान शवद्धाथा गामकलाड मांनी केरे.
*ऩयु स्काय*
वन 2017-18 भध्मे ऩुयस्काय प्राप्त व्मक्तींचे नाले – भफ
ुं ई मेथीर यश्भी ऩुयाणणक, बीभयाल शळलयाल
भगये , श्रालणी वतीळ भदबाले- शवंधूदग
ु ,ा फाजीयाल काशळनाथ दीक्षषत, अनंतयाल वीतायाभ दयलवे,
केळल धोंडीफा चौधयी, ळाशीय शे भत
ं याजे ऩुरुऴोत्तभ भालऱे –ऩुणे, ककळोय काऱोखे-वाताया, वजेयाल
कृष्ट्णा कचये , वधचन सानदे ल खांडक
े य, याजेंद्र फाफुयाल ऩाटीर वांगरी, वभीय वध
ु ाकय दे ळऩांड,े

ददजग्लजम एकनाथायाल दे ळभख
ु कोल्शाऩूय, वध
ु ीय नायामण लवाने जऱगाल, ननलत्त
ृ ी काशळनाथ

दे ळभख
ु अशभदनगय, ऩुष्ट्ऩालती भधुकय ऩाटीर नाशळक, रक्ष्भण भेशय नागऩूय, वंध्मा प्रनतक याऊत

ल अननर लाभन डोंगये चंद्रऩूय, दमायाभ कलऱू ऩंधये , जमंत भदनरार ळुक्रा ल याशुर वलनामकयाल
जोळी गोंददमा, नंदककळोय ददलाकय काथलटे ल ठुभेश्लय ऩुडशरक भने गडधचयोरी, डभदे ल ऩांडुयं ग
कशारकय बंडाया, डॉ.धनजम वलठ्ठर शं गे, स्लप्नीर वलराव चंदने ल ननयं जन भयु रीधय बाकये

औयं गाफाद, ळाशीय नानाबाऊ उत्तभयाल ऩरयशाय जारना, खान अब्दर
ु यळीद यशभान ल तत्लळीर
फाफयु ाल कांफऱे फीड, अजजनाथ दळयथ ळेयकय रातयू , भायोती तक
ु ायाभ ऩलाय नांदेड, जमकृष्ट्ण

अजाफयाल खडवे ल शळलजभंगर दशयाभण चव्शाण अभयालती, प्रेभरता प्रकाळ वोनोने फर
ु डाणा ल
वधु चता ऩाटे कय मलतभाऱ मांचा वभालेळ आशे .

तय वन 2017-18 भध्मे ऩुयस्काय दे ण्मात आरेल्मा वंस्थांचे नाल- गोकुऱदाव तेजऩार रुग्णारम

भफ
ुं ई, बशू भका पाउं डेळन यामगड, वलनामकयाल जोळी काका वेला वंस्था वालऱज जज.वांगरी, वामरी
फशुउद्दे ळीम शळषण वंस्था नागऩूय, ग्राभीण वलकाव वंस्था ऩाडऱी जज.औयं गाफाद, गरु
ु दे ल वेला
आश्रभ उत्तभवया नागऩूय, याष्ट्रवंत तक
ु ोडोजी भशायाज फशुउद्दे ळीम वंस्था वद
ुं यखेद फुरडाणा,

गोवलंदयाल भन
ु घाटे करा ल वलसान भशावलद्मारम कुयखेडा जज.गडधचयोरी, रोकवलकाव वाभाजजक
वंस्था नाशळक ल याजमोग शळषण ल ळोध प्रनतष्ट्ठान दे गरयू जज.नांदेड मांना दे ण्मात आरे आशे .

