
चंद्रऩूय जजल्शा शा वाभर्थमय आणि ऩयाक्रभाचे प्रतीक व्शाले  

  – ऩारकभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय  

 

ऩोलरव भुख्मारमात भुख्म ध्लजायोशि कामयक्रभ  

 

चंद्रऩूय, दद. 26 : जगातीर 193 देळांऩैकी 14 देळांभध्मे लाघ आशेत. त्माऩैकी वलायधधक लाघ बायतात अवून देळात 
चंद्रऩूय जजल्शा शा लाघांच्मा वखं्मेत क्रभाकं एक लय आशे. एकप्रकाये जगातीर वलायधधक लाघ अवरेरा आऩरा जजल्शा 
आशे. लाघ शा वाभर्थमायचे प्रतीक भानरा जातो. त्माभऱेुच काजमभयऩावून कन्माकुभायीऩमतं चंद्रऩूय जजल्शा शा वाभर्थमय 
आणि ऩयाक्रभाचे प्रतीक व्शाले, अळी अऩेषा याज्माचे लने, वासं्कृततक कामय, भत्स्मव्मलवाम भंत्री तथा जजल््माचे 
ऩारकभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय मांनी व्मक्त केरी.  

 

ऩोलरव भुख्मारम मेथे भुख्म ळावकीम ध्लजायोशि केल्मानंतय जनतेरा प्रजावत्ताक ददनाचा वंदेळ देतानंा त ेफोरत 
शोते. मालेऱी जजल्शाधधकायी वलनम गौडा जी.वी., भुख्म कामयकायी अधधकायी वललेक जॉन्वन, जजल्शा ऩोलरव अधधषक 
यवलदं्रलवशं ऩयदेवी, भनऩा आमुक्त वलऩीन ऩारीलार आदी उऩजस्थत शोते. 

वुयलातीरा प्रजावत्ताक ददनाच्मा ळुबेच्छा देऊन ऩारकभतं्री श्री. भुनगंटीलाय म्शिारे, वलय धभय आणि वलय ऩंथाचंा 
वन्भान कयिाया शा आऩरा याष्ट्रीम उत्वल आशे. तवेच चागंल्मा बालनेने काभ कयण्माचा शा वकंल्ऩ ददलव आशे. 
नाबीच्मा देठाऩावून ‘जम दशदं’ ककंला बायत ‘भाता की जम’ म्शटरे तय आऩरी 50 टक्के देळबक्ती ददवून मेते. भात्र 
100 टक्के देळबक्ती लवध्द कयामची अवेर तय आऩरी कतयव्म तत्ऩयता कृतीतून दाखलाली रागेर. गत 75 लऴायत 
आऩि वंवलधानातीर आऩरे भुरबूत अधधकाय फतघतरे. त्माफद्दर केलऱ चचाय केरी. भात्र मा वंवलधानाची तोऩमतं 
ऩूिय परश्रतृी ऩूिय शोिाय नाशी, जोऩमतं आऩि आऩल्मा कतयव्माफद्दर चचाय कयिाय नाशी.  

स्लातंत्र्माच्मा अभतृ भशोत्वलाऩावून तय ळताब्दी भशोत्वलाऩमतं स्लत:रा कतयव्मावाठी अऩयि कया. बमभुक्त, 

बुकभकु्त, वलऴभताभकु्त, प्रदऴुिभुक्त, योजगायमुक्त वभाज आऩल्मारा घडलामचा आशे. वभता, भभता, फंधुता शे ळब्द 
ओठांऩुयते भमायदीत झारे आशेत. ददरेरे कतयव्म भी ऩूिय कयेन, अवा वकंल्ऩ कया. वलद्मार्थमांनो खुऩ भोठे व्शा, 
अभ्माव कया, शाच मा ततयंग्मारा खया ‘वॅरूट’ आशे. शा ध्लज केलऱ काऩडाचा एक तुकडा नाशी तय आऩल्मा वलांवाठी 
तो प्रािवप्रम आशे. स्लातंत्र्मावाठी शजायो शुतात्म्मांनी आऩल्मा प्रािाची आशुती ददरी आशे. मा फलरदानारा वैदल 
आठलिीत ठेला, अवे आलाशनशी त्मांनी उऩजस्थतांना केरे.   

 

ऩारकभंत्र्मांच्मा शस्ते उत्कृष्ट्ट कामय कयिाऱ्मा भान्मलयाचंा वत्काय:  



 

ध्लजददन तनधी वकंरनात वन-2021 भध्मे जजल्शमाने ददरेल्मा उद्ददष्ट्टानुवाय 41 रष 45 शजाय 0104 टक्के) 
इतका तनधी वकंलरत केल्माफद्दर वैतनक कल्माि वलबाग, भशायाष्ट्र याज्म, ऩुिे तपे जजल्शाधधकायी वलनम गौडा जी. 
वी. माचंा ऩारकभंत्र्मांच्मा शस्ते स्भतृीधचन्श देऊन वत्काय कयण्मात आरा. 

वोफतच शलारदाय नयेंद्र याभाजी लाघभाये ताम्रऩट प्राप्त वैतनकाचंा जजल्शा प्रळावनाभापय त वत्काय कयण्मात आरा. 
ऩोलरव वलबागात उत्कृष्ट्ट कामय केल्माफद्दर उत्कृष्ट्ट अन्लेऴि अधधकायी म्शिून ऩोलरव उऩाधीषक 0गशृ) याधधका 
पडके, ब्र्भऩुयीचे उऩवलबागीम ऩोलरव अधधकायी लभलरदं लळदें, ऩोलरव उऩतनयीषक फाजीयाल झाड,े गुिलत्ताऩूलयक वेला ल 
ऩोलरव ऩदकावाठी तनलड झाल्माफद्दर याभनगय ऩोलरव ठाण्माचे ऩोलरव उऩतनयीषक चंद्रकातं रांफट, वामफय गुन्शे 
जनजागतृीकयीता वामफय ऩोलरव स्टेळनचे भुजालय मुवपु अरी तय 2 ते 13 जानेलायी 2023 दयम्मान ऩुिे मेथे 
आमोजजत लभनी ऑलरजम्ऩक ल भशायाष्ट्र याज्म ऩोलरव क्रीडा स्ऩधायभध्मे लुळू खेऱ प्रकायात गोल्ड भेडर 
लभऱाल्माफद्दर भदशरा नामक ऩोलरव लळऩाई वप्रती फोयकय मांचा वत्काय ऩारकभंत्री भुनगंटीलाय मांच्मा शस्ते 
कयण्मात आरा. 

जजल्शा क्रीडा अधधकायी कामायरमाभापय त वन 2019-20, 2020-21 ल 2021-22 मा लऴायत क्रीडा षते्रात उत्कृष्ट्ट कामय 
केल्माफद्दर गुिलंत खेऱाडूनंा प्रभािऩत्र, स्भतृीधचन्श ल योख रु. 10 शजाय देऊन गौयवलण्मात आरे. 

स्लातंत्र्म वंग्राभ वैतनक स्ल.फाफूयाल फनकय मांच्मा स्भतृतवप्रत्मथय ददलाकय फनकय मांनी मोग वादय केरेल्मा 
वलद्मार्थमांना ऩारयतोवऴक ददरे.  

 

जजल्शा आयोग्म अधधकायी कामायरमाभापय त ऩोंबुिायचे लैद्मकीम अधीषक तथा तारकुा आयोग्म अधधकायी  डॉ.वंदेळ 
भाभीडलाय, प्राथलभक आयोग्म कें द्र तऱोधीचे लैद्मकीम अधधकायी डॉ. तुऴाय भंडर, भुख्म कामयकायी अधधकायी 
कामायरमाभापय त वुंदय भाझ ेकामायरम अलबमानांतगयत याफवलण्मात आरेल्मा स्ऩधेभध्मे प्रावलण्म प्राप्त ऩंचामत वलभती, 
चंद्रऩूय प्रथभ क्रभाकं ल ऩंचामत वलभती ऩोंबुिाय द्वलतीम क्रभाकं मांना ऩुयस्काय वलतयि कयण्मात आरे.  लीयऩत्नी ल 
लीयभाता, लीयवऩता, तवेच ळौमयचक्र प्राप्त वुबेदाय ळंकय भेंगये माचंा ऩारकभंत्र्मांच्मा शस्ते वत्काय कयण्मात आरा. 

कामयक्रभाच्मा वुयलातीरा ऩारकभंत्र्माच्मा शस्ते ध्लजायोशि झाल्मानंतय त्मांनी ऩोलरव ऩयेडचे तनयीषि केरे. मालेऱी 
ऩोलरव, शोभगाडय, नषर वलयोधी ऩथक, स्काऊट-गाईड, एनवीवी, तवेच इतय वलद्मार्थमांनी देखीर ऩथवंचरन केरे. 


