
वाांस्कृततक कामय भांत्रमाांच्मा शस्ते करा ळाखेतीर मोगदानावाठी प्रा. जी. एव. भाजगाांलकय  माांना 
जीलनगौयल ऩयुस्काय प्रदान 

 

ऩु. र. देळऩाांड ेकरा अकादभी मेथेशी मेणाऱ्मा काऱात करा प्रदळयन बयवलरे जाणाय 

 

— वाांस्कृततक कामय भांत्री वधुीय भुनगांटीलाय 

 

भुांफई, दद. 7:  याज्मातीर कराकयाना आऩरी करा वादय कयण्माची वांधी मभऱाली, शक्काचे व्मावऩीठ अवाल े
मावाठी मेणाऱ्मा काऱात ऩु. र. देळऩाांड ेकरा अकादभी मेथेशी करा प्रदळयन बयवलरे जाणाय अवल्माचे 
वाांस्कृततक कामय भांत्री वुधीय भुनगांटीलाय माांनी वाांगगतरे. 

 

फॉम्फे आटय वोवामटीच्मा 131 व्मा अखखर बायतीम लावऴयक करा प्रदळयनाचे उद्घाटन आज वाांस्कृततक 
कामय भांत्री वधुीय भुनगांटीलाय माांच्मा शस्ते कयण्मात आरे. मालेऱी द फॉम्फे आटय वोवामटीचे अध्मष याजेंद्र 
ऩाटीर, नयेंद्र वलचाये, वलक्ाांत भाांजयेकय तवेच जीलनगौयल ऩुयस्काय वलजेते प्रा. जी. एव. भाजगाांलकय, 

याभदाव पुटाणे, चांद्रजीत मादल, माांच्मावश भान्मलय उऩस्स्थत शोते. 

 

मालेऱी ना.श्री. वुधीय भुनगांटीलाय माांच्मा शस्ते शस्ते करा ळाखेतीर मोगदानावाठी प्रा. जी. एव. 
भाजगाांलकय माांना जीलनगौयल ऩुयस्कायाने वन्भातनत कयण्मात आरे. 

 

श्री. भुनगांटीलाय म्शणारे की, एकाद्मा कराकायारा आऩरी करा जशाांगीय आटय गॅरयी मेथे वादय कयण्माची 
वांधी मभऱाली अवे नेशभीच लाटत अवते, ऩयांतु मा आटय गॅरयीभध्मे करा वादय कयताना अनेकदा काशी लऴे 
थाांफाले रागत.े अळा लेऱी कराकायाचे भनोफर लाढण्मावाठी आखण व्मावऩीठ उऩरब्ध व्शाले मावाठी 
वाांस्कृततक कामय वलबाग ऩढुाकाय घेईर. ऩु. र. देळऩाांड ेकरा अकादभी मेथे कराप्रदळयन बयल्मानांतय त्माची 
स्क्ीतनांग जशाांगीय आटय गॅरयी मेथे कयण्मात मेईर.  

 



एकाद्मा कराकायावाठी करेभध्मे आळम, बालना, बाल तनभायण कयणे गयजेचे अवते. आज भशायाष्ट्रातीर 
अनेक कराकाय करा, वादशत्म, गचत्रकरा, वांस्कृती माभध्मे आऩरा ठवा उभटलत आशेत. भशायाष्ट्रातीर मा 
कराकायानां शक्काचे व्मावऩीठ वाांस्कृततक कामय वलबाग उफरब्ध करुन देण्मात मेणाय आशे जेणेकरुन 
आऩरे कराकाय आऩरी करा वादय कयताना, वादयीकयण कयताना कुठेशी कभी ऩडणाय नाशी अवेशी श्री. 
भुनगांटीलाय माांनी मालेऱी वाांगगतरे.  

 

फॉम्फे आटय वोवामटी गेल्मा तीन ळतकाऩावून करेची वेला कयत आशे अवे ऩांतप्रधान नयेंद्र भोदी माांनी मा 
वोवामटीचे लाांदे्र मेथीर कामायरमाचे उद्घाटन कयताना वाांगगतरे शोते, ऩण भरा अवे लाटते आटय वोवामटी 
दोन वशस्त्रचांद्रकाांत काभ कयत अवून वोवामटीने शे काभ अवेच वुरु ठेलाले अळी अऩेषा श्री. भुनगांटीलाय 
माांनी व्मक्त केरी. 

 

वशजता, कल्ऩकता आखण वूचकता मा गोष्ट्टी कराकायाांनी अलगत कयणे भशत्त्लाचे 

 

वत्काय स्लीकायल्मानांतय भागयदळयन कयताना भाजगालकय म्शणारे की, वलद्मार्थमाांनी आऩरे गचत्र आज 
स्लीकायरे गेरे नाशी म्शणून खचूयन न जाता ऩुढे जात याशणां आलश्मक आशे. काशी कऱत नाशी शे जेव्शा 
कऱते तेव्शाच  आऩल्मारा वगऱे कऱण्माव वुरुलात शोते आखण  तेव्शा आऩण ऩुढे जात आशोत अवे 
आऩण वभजरे ऩादशजे. आकाय, वौंदमय, प्रावलण्म,करात्भक दृस्ष्ट्टकोन माभुऱेच आऩरां करेभधरां कराभूल्म 
लाढत अवतां. वशजता, कल्ऩकता आखण वूचकता मा तीन गोष्ट्टी कराकायाांनी आऩल्माभध्मे अलगत कयणे 
अत्मांत भशत्त्लाचे आशे. 

 

आजच्मा कामयक्भादयम्मान एकूण ४८ ऩुयस्काय उऩस्स्थत भान्मलयाांच्मा शस्ते देण्मात आरे. आजऩावून 
जशाांगीय आटय गॅरयी मेथे 131 ले अखखर बायतीम करा प्रदळयन बयवलण्मात आरेजआशे. जशाांगीय आटय 
गॅरयीच्मा चायशी दारनाांभध्मे शे प्रदळयन आमोस्जत कयण्मात आरे अवून बायतबयातून आरेरमा गचत्राकृती, 
मळल्ऩाकृती, भुद्रागचत्र,े छामागचत्र े अळा वलवलध कराप्रकायाांभधीर कराकृती अवणाय आशेत. 

भशायाष्ट्रात 134 लऴे जुनी फॉम्फे आटय वोवामटी अवून शी वोवामटी वातत्माने करावलऴमक उऩक्भ याफलते 
माचा आनांद आशे. वलळऴे म्शणजे याज्म ळावनाने लाांदे्र मेथे ददरेल्मा जमभनीलय फॉम्फे आटय वोवामटीने 
फनवलरेल्मा बव्मवांकुराचे उद्घाटन ऩांतप्रधान नयेंद्र भोदी माांनी 2016 भध्मे केरे शोते. 


