शाऱेय अभ्यासक्रमात
संविधानाचे महत्ि शशकविऱे
जािे : ई.झेड.खोब्रागडे
मैत्री बुद्ध विहार बेझनबाग येथे संविधान उद्देशशका
शशऱाऱेख कायााचे भूशमऩूजन

नागऩरू , ता. १६ : बायतीम वंवलधानाने वलाांना वभान अधधकाय ददरे आशे त.

वंवलधानाने वलव जाती, धभव, ऩंथांना एकत्र गंप
ु रे आशे . वंवलधानाभऱ
ु े च दे ळ चारतो.
स्लातंत्र्म, वभता, फंधत
ु ा मा भल
ु मांची जोऩावना वंवलधानानेच केरी आशे .

वंवलधानाभऱ
ु े मभऱारेलमा अधधकायाची जाणील प्रत्मेक नागरयकारा व्शाली, माकरयता

ळारेम अभ्मावक्रभाभध्मे वद्ध
ु ा वंवलधानाचे भशत्ल मा वलऴमाचा वभालेळ कयाला, अवे
प्रततऩादन याज्माचे भाजी वभजकलमाण आमक्
ु त तथा वंवलधान पाउं डेळनचे अध्मष
ई.झेड. खोब्रागडे मांनी केरे.

नागऩयू भशानगयऩामरकेच्मा लतीने फेझनफाग फी रेआउट मेथीर भैत्री फद्ध
ु वलशायाच्मा
ऩरयवयात अळोक स्तंब ल याजभद्र
ु ा अवरेरे १६ पुट उं च वंवलधान उद्देमळका
मळरारेख कामावचे भाजी वनदी अधधकायी ई.झेड. खोब्रागडे मांच्मा
शस्ते यवललायी (ता.१५) बमू भऩज
ू न झारे. मालेऱी ते फोरत शोते.
कामवक्रभाच्मा अध्मषस्थानी उत्तय नागऩयू चे आभदाय डॉ.मभरींद भाने

शोते. माप्रवंगी नगयवेलक नयें द्र लारदे , नगयवेलक ककळोय जजचकाय, बदं त नागाप्रकाळ,
भनऩाचे भाजी जनवंऩकव अधधकायी अळोक कोलशटकय, अळोक ऩानतालणे, ये खा
खोब्रागडे, गोऩारयाल फडोरे, वध
ु ीय जांबऱ
ु कय, रीरा वाऱले, वधचन टें बण
ु े, जजतू

फन्वोड, वन
ु ीर याभटे के, अरका राडे, ककयण मबभटे , ददप्ती नाईक, मळळऩ
ु ार

कोलशटकय, कभरेळ योडगे, अळोक गामकलाड आदी प्राभख्
ु माने उऩजस्थत शोते.
ऩढ
ु े फोरताना ई.झेड.खोब्रागडे म्शणारे, वंवलधानाभध्मे वाभाजजक, आधथवक, भौमरक
वलचाय अंतबत
ू व कयण्मात आरे आशे त. दे ळात वलवलधता अवतानाशी प्रत्मेकारा

स्लामबभानाचे शक्क वंवलधानानेच प्रदान केरे आशे त शी गौयलळारी फाफ अवन
ू
वंवलधानाफाफत जनजागत
ृ ी शोणे शी गयज आशे , अवेशी ते म्शणारे.

मालेऱी आभदाय डॉ.मभरींद भाने म्शणारे, ई.झेड. खोब्रागडे मांनी दे ळात प्रथभच

वंवलधानाचे भशत्ल ऩटलन
ू दे ण्मावाठी वंवलधान जागत
ु केरी. त्माचेच
ृ ी चऱलऱ वरू
परीत म्शणून २६ नोव्शें फय शा ददलव वंऩण
ू व भशायाष्ट्रात वंवलधान ददलव म्शणून

वाजया शोत आशे . वंवलधाफाफत प्रत्मेक नागरयक जागरुक व्शाले मावाठी वरू
ु अवरेरे
प्रमत्न ल त्माभध्मे भनऩाचा वशबाग शे अमबनंदनीम आशे , अवेशी ते म्शणारे.

प्रत्मेक फद्ध
ु वलशाय, धाभीक स्थऱांच्मा ऩरयवयात वंवलधान उद्देमळका मळरारेखाची

तनमभवती झालमाव वंवलधानाचे भशत्ल घयघयात ऩोशोचेर, अवे भत भनऩाचे भाजी
जनवंऩकव अधधकायी अळोक कोलशटकय मांनी व्मक्त केरे.
माप्रवंगी वंवलधान जागत
ृ ी चऱलऱ याफवललमाफद्दर भाजी वनदी अधधकायी

ई.झेड.खोब्रागडे मांचा आभदाय डॉ.मभरींद भाने ल बदं त नागाप्रकाळ मांच्मा शस्ते
ळार, ऩष्ट्ु ऩगुच्छ ल वंवलधान उद्देमळकेची प्रततकृती प्रदान करुन वत्काय कयण्मात
आरा. मामळलाम भैत्री फद्ध
ु वलशाय मेथे ऩढ
ु ाकाय घेउन मळरारेख तनमभवतीकरयता
ऩाठऩयु ाला केलमाफद्दर भाजी जनवंऩकव अधधकायी अळोक कोलशटकय मांनाशी
वन्भातनत कयण्मात आरे.

कामवक्रभाचे वंचारन मवद्धाथव कडफे मांनी केरे तय आबाय अचवना वख
ु दे ले मांनी

भानरे. कामवक्रभाच्मा मळस्लीतेवाठी भभता गेडाभ, ज्मोती गामकलाड, यजनी कडफे,
ऩणोती ऩाटीर, वंगीता ऩाटीर, वळ
ु ीर रोखंड,े ऩामर ळेंड,े बायती डोंगये , छामा फेशये ,
वन
ु ंदा कोचे, आदींनी वशकामव केरे.

