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ववकासासाठी सा-याांचा सहभाग आवश्यक- एकनाथराव खडसे

जऱगाल,दद.२६ जानेलायी:

दे ळातीर रोकळाशी व्मलस्था ददलवेंददलव प्रगल्ब शोत चाररी आशे. रोकळाशीभुऱे प्रत्मेक नागरयकाव मभऱारेल्मा भताांच्मा

अधधकायाभुऱे दे ळ प्रगतीकडे लाटचार कयीत आशे . रोकळाशी ऩद्धतीने ननमुक्त ळावन जनकल्माणाच्मा मोजना याफवलत अवते,

ऩयां तू मा मोजनाांभापफत वलकाव कयण्मावाठी जनवशबाग आलश्मक अवतो, अवे प्रनतऩादन ऩारकभांत्री एकनाथयाल खडवे माांनी
आज मेथे केरे.

प्रजावत्ताक ददनाच्मा 66 व्मा लधाफऩन ददनाननमभत्त जऱगाल मेथे आमोजजत भुख्म ळावकीम वभायां बात खडवे फोरत शोते.
ऩोरीव भुख्मारमात कलामत भैदानालय आमोजजत मा कामफक्रभात खडवे माांच्मा शस्ते ध्लजायोशण कयण्मात आरे.

ऩारकभांत्रमाांनी उघड्मा जीऩभधन
ू ऩये डची ऩाशणी केरी. ऩये ड ननयीषणानांतय श्री.खडवे माांच्मा शस्ते वलवलध ऩुयस्कायाांचे वलतयण
कयण्मात आरे.

मा वोशळ्मारा खावदाय ईश्लयरार जैन, खावदाय ए. टी. नाना ऩाटीर, आभदाय गुरुभुख जगलाणी, आभदाय जस्भताताई लाघ,
आभदाय वुयेळ बोऱे , जजल्शाधधकायी रुफर अग्रलार, भुख्म कामफकायी अधधकायी आजस्तककुभाय ऩाण्डेम, ऩोरीव अधीषक
डॉ. जामरांदय वुऩेकय, उऩवलबागीम ऩोरीव अधधकायी भोषदा ऩाटीर आदी उऩजस्थत शोते.

खडवे ऩुढे म्शणारे की, स्लातांत्रमप्राप्तीनांतय दे ळात घटनेचे याज्म आरे. डॉ. फाफावाशे फ आांफेडकयाांनी मरदशरेल्मा घटनेनुवाय मा
दे ळाचा कायबाय ऩादशरा जाऊ रागरा. गयीफ अवो ला श्रीभांत प्रत्मेकाच्मा भताची ककां भत वायखीच आशे . ळाांततेत आणण

ननबफमऩणे भतदान करुन रोक वत्ताांतय घडलू ळकतात. शा चभत्काय केलऱ याज्मघटनेभुऱेच घडू ळकतो. त्माभुऱे ननलडून
आरेरे वयकाय शे जनतेचे वयकाय अवते, अवे त्माांनी वाांधगतरे.

मा दे ळात कामदा वव्ु मलस्था चाांगरी आशे अवल्माचे वाांगन
ू खडवे मा लेऱी म्शणारे की, ळाांतते मळलाम वलकाव शोऊ ळकत

नाशी. केंद्र आणण याज्म ळावनाने वलवलध मोजना जनकल्माणावाठी याफवलण्माव वरु
ु लात केरी आशे. फेटी फचाओ फेटी ऩढाओ
वायख्मा अमबमानाभऱ
ु े जनजागत
ु ीांच्मा जन्भदयात लाढ शोत आशे शी वभाधानाची फाफ
ृ ी शोऊन आऩल्मा जजल््मात भर
अवल्माचे त्माांनी वाांधगतरे.

मालेऱी ऩोरीव दर, शोभगाडफ, वैननक वलद्मारमे, स्काऊट- गाईड, एन.वी.वी आदीांच्मा ऩथकाांनी केरेल्मा ळानदाय वांचरनारा
उऩजस्थताांनी टाळ्मा लाजलन
ू दाद ददरी. वत्र
ू वांचारन अननर ऩाटीर, श्रीभती उऴा ळभाफ, जी. एभ. उस्भानी माांनी केरे.

ऩारकभांत्रमाांच्मा शस्ते गौयवलण्मात आरेल्मा वत्कायाधथिंची नाले ल त्माांचे कामफ्वळस्त्र वेना ध्लजददन ननधी 2014 चे वांकरनाचे

उत्कृष्ट कामाफफद्दर जजल्शाधधकायी रुफर अग्रलार माांचा स्भत
ृ ीधचन्श दे ऊन गौयल कयण्मात आरा. तवेच डॉ. फाफावाशे फ आांफेडकय
माांच्मा 125 व्मा जमांतीननमभत्त वाभाजजक न्माम वलबागाभापफत जजल्शाधधकायी माांना बायताचे वांवलधान ल डॉ. फाफावाशे फ
आांफेडकय माांची प्रनतभा बेट दे ण्मात आरी.

जजल्शा मल
ु ा ऩयु स्काय - जजल्शा मल
ु ा ऩयु स्काय (मल
ु क) वलयाज अळोक कालडीमा, जजल्शा मल
ु ा ऩयु स्काय (मल
ु ती) कु. माभीनी जोळी,
जजल्शा मल
ु ा ऩयु स्काय (वांस्था)- तऱ
ु जाफाई फशुउद्देमळम वांस्था, भेशरुण, जऱगाल अध्मष बऴ
ु ण ददरीऩ राडलांजायी.

जजल्शा क्रीडा ऩुयस्काय- गुणलांत खेऱाडू (ऩुरुऴ) मरनेळ तऱ
ु मळयाभ खडके- जजम्नॎस्टीक, गुणलांत खेऱाडू( भदशरा) कु. ऴाण्भमी
प्रळाांत चौधयी- नेभफाजी, गुणलांत कक्रडा भागफदळफक- ळेख पारुख अब्दल्
ु रा- शॉकी, गुणलांत कक्रडा वांघटक / कामफकताफ - याजेळ
गोवलांद जाधल.

उत्कृऴ ्ट योऩलाटीका तमाय कयणाऱ्मा ळाऱा- वाऱले इांजलरळ वाऱले ता. धयणगाल- प्रथभ क्रभाांक, खफ
ु चांद वागयभर वलद्मारम,
जऱगाल- जव्दतीम क्रभाांक, जजजाभाता भाध्ममभक वलद्मारम जऱगाल - तत
ृ ीम क्रभाांक, फायी वभाज भाध्ममभक वलद्मारम,
मळयवोरी , अरपैज उदफ ू शामस्कूर , जऱगाल. उत्तेजनाय्थ,

वलळेऴ वेला ऩदक भांजयू - गडधचयोरी ल गोंददमा मा नषरगस्त बागात दोन लऴे खडतय वेला ऩण
ू फ केल्माने त्माांना वलळेऴ वेला
ऩदक भांजयू कयण्मात आरेरे वऩोनन वभाधान वयु े ळ ऩाटीर अेटीवी जऱगाल, वागय वयु े ळ मळांऩी जऱगाल तारक
ु ा, ऩोरीव

उऩननयीषक नयें द्र गोऩाऱ वाफऱे फाजायऩेठे ऩो. स्टे . बव
ु ालऱ, ळाभयाल जोगाजी वोनर
ु े श्लान ऩथक जऱगाल, वांदीऩ दादायाल
इांगऱे अभऱनेय ऩोरीव ठाणे, उभेळ भशारे वालदा ऩोरीव ठाणे.
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