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‘आदिक लिऺक पुरस्कारा’ने मनपातीऱ आठ 
लिऺकांचा गौरि 

  

नागपूर, ता.  ५ :   प्रत्मेक व्मक्तीतीर दैली गुणाांचा वलकाव कयणे, त्माचा 
उऩमोग वभाजारा करून देणे शे शळषकाांचे कततव्म आशे. आऩल्मारा 
चारयत्र्माच्मा दृष्टीने नला लैबलवांऩन्न बायत घडलामचा आशे. मात 
शळषकाांचे मोगदान भशत्त्लाचे आशे. बायताचेच नव्शे तय वांऩूणत जगाचे 
नेततृ्ल कयतीर अवे वलद्माथी घडवलण्माचा वांकल्ऩ कया, अवा उऩदेळ 
धांतोरी मेथीर अहशल्मादेली शोऱकय भांहदयाच्मा वांचाशरका याष्रवेवलका 
वशभतीच्मा प्रशभराताई भेढे माांनी हदरा. 



नागऩूय भशानगयऩाशरकेच्मा लतीने शळषक हदनाननशभत्त वन २०१८ आणण 
वन २०१९ मा दोन्शी लऴातवाठी एकूण आठ शळषकाांचा ‘आदळत शळषक 
ऩुयस्काया’ने गौयल कयण्मात आरा. माप्रवांगी भनऩा भुख्मारमातीर डॉ. 
ऩांजाफयाल देळभुख स्भतृी स्थामी वशभती वबागशृात आमोजजत कामतक्रभात 
वलळेऴ अनतथी म्शणून त्मा फोरत शोत्मा. अध्मषस्थानी भशाऩौय नांदा 
जजचकाय शोत्मा. मालेऱी शळषण वशभतीचे वबाऩती प्रा. हदरीऩ हदले, 

उऩवबाऩती प्रभोद तबाने, ज्मेष्ठ नगयवेलक वुनीर अग्रलार, भहशरा ल 
फारकल्माण वशभतीच्मा वबाऩती वांगीता गगऱ्शे, क्रीडा वशभती वबाऩती 
प्रभोद गचखरे, फवऩाच्मा ऩषनेत्मा लैळारी नायनलये, उऩामुक्त याजेळ 
भोहशते, शळषणागधकायी वप्रती शभश्रीकोटकय, नेशरूनगय झोन वबाऩती 
वशभता चकोरे, धयभऩेठ झोन वबाऩती अभय फागडे, आळीनगय झोन 
वबाऩती वलयांका शबलगड,े नगयवेलक वुनीर हशयणलाय, वशामक शळषक 
अगधकायी कुवुभ चाऩरेकय, वांजम हदघोये, याजेंद्र वुके, क्रीडा ननरयषक नयेळ 
चौधयी उऩजस्थत शोत.े 

ऩुढे फोरताना प्रशभराताई भेढे म्शणाल्मा, वभाजात ईश्लयाऩेषा शे्रष्ठ स्थान 
आई आणण शळषकाांचे आशे. गुरुभुऱे ईश्लयाचां दळतन शोतां म्शणून आऩल्मा 
वांस्कृती ऩहशरे लांदन गुरुरा केरे जाते, इतके शे्रष्ठ स्थान गुरुरा देण्मात 
आरां आशे. वलद्मार्थमाांभधीर वत्त्लाचा, दैली गुणाांचा वलकाव कयणां शे 
शळषकाांचां काभ आशे. शे काभ कयीत ऩांतप्रधानाांच्मा स्लप्नातीर नला 
बायत घडला, अवे आलाशन त्माांनी मालेऱी केरे. 

अध्मषस्थानालरून फोरताना भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी ऩुयस्कायप्राप्त 
शळषकाांचे अशबनांदन कयीत, आता खऱ्मा अथातने शळषकाांची जफाफदायी 
लाढरी अवल्माचे वाांगगतरे. कुठराशी ऩुयस्काय शा जफाफदायी लाढवलणाया 



अवतो. मा ऩुयस्कायाने आऩल्मावोफतच अन्म शळषकाांनीशी पे्रयणा घ्माली 
आणण ऩुढीर लऴी ऩुयस्काय देताना चढाओढ व्शाली, इतके चाांगरे शळषक 
मा स्ऩधेच्मा ननशभत्ताने वभाजारा हदवामरा शले, अवेशी त्मा म्शणाल्मा. 

प्रास्तावलकातून शळषण वशभतीचे वबाऩती प्रा. हदरीऩ हदले माांनी ‘आदळत 
शळषक ऩुयस्काया’भागीर वांकल्ऩना वलऴद केरी. भनऩातीर शळषकाांचे 
कामत उत्तभ आशे. फदरत्मा काऱानुवाय आता आऩणशी फदर कयीत 
अगधकागधक वलद्माथी भनऩा ळाऱेत दाखर शोतीर, अवा प्रमत्न कयाला, 
अवे त्माांनी वाांगगतरे. 

तत्ऩूली भशाऩौय नांदा जजचकाय ल अन्म भान्मलयाांच्मा शस्त ेडॉ. वलतऩल्री 
याधाकृष्णन माांच्मा प्रनतभेरा भाराऩतण ल नांतय दीऩप्रज्लरन करून 
कामतक्रभारा वुरुलात झारी. भशाऩौय नांदा जजचकाय, प्रशभराताई भेढे ल 
अन्म भान्मलयाांच्मा शस्त ेवन २०१८ वाठी ऩाच तय वन २०१९ वाठी 
तीन शळषक-शळषकाांना आदळत ऩुयस्काय देऊन वन्भाननत कयण्मात आरे. 
ळार, श्रीपऱ, स्भनृतगचन्श, प्रभाणऩत्र अवे ऩुयस्कायाचे स्लरूऩ शोत.े 
कामतक्रभाचे वांचारन वशामक शळक्षषका लवुांधया लैद्म माांनी केरे. आबाय 
क्रीडा ननयीषक नयेळ चौधयी माांनी भानरे.   

आदिक लिऺक पुरस्काराचे मानकरी 

सन २०१८ : अळोक गचयकुटयाल फारऩाांड े(वशामक शळषक, जानकीनगय 
भयाठी प्राथशभक ळाऱा), श्रीभती वप्रती प्रदीऩ बोमय (वशामक शळक्षषका, 
दगुातनगय भयाठी उच्च प्राथशभक ळाऱा), श्रीभती भधु चांद्रळेखय ऩयाड 
(वशामक शळक्षषका, वांजमनगय हशांदी भाध्मशभक ळाऱा), याभकृष्ण श्रालणजी 



गाढले (वशामक शळषक, वुबाऴनगय भयाठी प्राथशभक ळाऱा), वूमतकाांत 
बास्कययाल भांगरुऱकय (करा शळषक, वांजमनगय हशांदी भाध्मशभक ळाऱा). 

सन २०१९ : श्रीभती वलजमा बूजांगयाल ठाकये (वशामक शळक्षषका, दगुातनगय 
भयाठी प्राथशभक ळाऱा), श्रीभती यत्ना नाभदेलयाल कारफुत (वशामक 
शळक्षषका, आजभळशा भयाठी प्राथशभक ळाऱा), श्रीभती यांजना याभ फाांत े
(वशामक शळक्षषका, वांजमनगय हशांदी भाध्मशभक ळाऱा). 
 


