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गुणिंत पाल्यांचा सत्कार
जऱगाल : वलद्मार्थमाांना केलऱ कायकुनी शळषण दे ऊन उऩमोग नाशी. शळषणानंतय तमांना

योजगाय शभऱाला मावाठी तमांच्मातीर कौळलमांचा वलकाव कयणे आलश्मक आशे . तमावाठी
ळावनाने वलद्मार्थमाांच्मा कौळलमवलकावालय बय ददरा आशे . मा ननणणमाभुऱे नलीन वऩढी वषभ
शोणाय अवून शळषकांनीशी मा नलीन दृष्टिकोनाचा अंगगकाय कयाला, अवे आलाशन ऩारकभंत्री
एकनाथयाल खडवे मांनी मेथे केरे.

मेथीर जऱगाल ष्जलशा भाध्मशभक शळषक ल शळषकेतय नोकयांची नागयी वशकायी ऩतऩेढी
भापणत गुणलंत ऩालमांच्मा वतकाय कामणक्रभात भागणदळणन कयतांना ते फोरत शोते. मेथीर वयदाय
ललरबबाई ऩिे र रेला बलन मेथे शा वोशऱा ऩाय ऩडरा. मालेऱी खावदाय ए. िी. नाना ऩािीर,
जऱगाल ष्जलशा भध्मलती वशकायी फॅंकेच्मा चेअयभन योशीणीताई खडवे-खेलरकय, ष्जलशा
उऩननफंधक वशकायी वंस्था वंजम याऊत, ष्जलशा शळषणागधकायी (भाध्मशभक) दे वलदाव
भशाजन,वलटणू बंगाऱे , वंस्थेचे अध्मष ळारीग्राभ शबरुड, उऩाध्मष शे भंत चौधयी आदी भान्मलय
उऩष्स्थत शोते.

मालेऱी श्री.खडवे मांच्मा शस्ते वंस्थेच्मा वबावदांच्मा गुणलंत ऩालमांचा वतकाय कयण्मात

आरा. मालेऱी फोरतांना श्री.खडवे म्शणारे, आऩलमा ऩालमाने केरेलमा चांगलमा काभगगयीफद्दर,
तमाने शभऱवलरेलमा मळाफद्दर तमांचे कौतुक केरे ऩादशजे. तमाभुऱे तमारा अगधक चांगरी

लािचार कयण्मावाठी प्रोतवाशन शभऱते. कोणतमाशी षेत्रात वलद्मार्थमाणने प्रालीण्म शभऱवलरे
म्शणजे तमारा प्रोतवाशन ददरे ऩादशजे. शे काभ जऱगाल ष्जलशा भाध्मशभक शळषक ल
शळषकेतय नोकयांची नागयी वशकायी ऩतऩेढी कयते माफद्दर श्री.खडवे मांनी वंस्थेचे कौतुक केरे.
शळषकांवंदबाणतीर अन्माम दयू व्शाला मावाठी कामभ वलनाअनुदानीत ळाऱांना अनुदानालय
आणण्माचाशी ळावनाने ननणणम घेतरा आशे .

ळावनाने शळषणावंदबाणत घेतरेलमा ननणणमांची भादशती दे तांना ते म्शणारे, दशाली नाऩाव
वलद्मार्थमाांचे ळैषणणक लऴण लामा जाऊ नमे म्शणन
ू ळावनाने नाऩाव वलद्मार्थमाांना रगेच एकच
भदशन्मात ऩन्
ु शा ऩयीषेची वंधी ददरी. तमात 65 शजाय वलद्माथी ऩाव झारे आणण तमांचे लऴण

लामा जाण्माऩावून लाचलरे. शळषणावोफत कौळलम वलकावालय ळावनाचा बय अवलमाचे वांगून
ते म्शणारे, कौळलम वलकावातून रोकांना वेला ऩुयलण्माचा उद्मोग कयणाऱमांना ळावनाचे

भदतीचे धोयण आशे . तमावाठी भुद्रा फॅंकेभापणत 10 राख रुऩमांऩमांत वलनातायण कजण दे ण्माची

मोजना केंद्र ळावनाने आणरी आशे . तमाचा पामदा घ्माला, अवे आलाशनशी तमांनी मालेऱी केरे.
मा कामणक्रभारा वंस्थेचे वबावद, तमांचे ऩालम तवेच वलण ऩदागधकायी, वंचारक आदी उऩष्स्थत
शोते.

