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भलायकी सेवा सांचालनालयाच्या गोंय राज्य कु टुांर्ब कलयाण ्ांडळान, उत्तर आनी िक्षीण
गोंय श्वजलहोश्विकारी कायागलयाच्या जोडपालवान, आांतरराष्ट्रीय चली भुरगें िीस ्नयलो. ह्या
श्वन्तान इन्स्टीट्यूट श्व्नेझीस ब्रागाांझा सभाघराांत काल र्बक्षीस श्ववतरण सुवाळो आयोजीत
के लो.
र्बायलाां आनी भुरगीं उिरगत सांचालनालयाचे सचीव श्री. सी .आर. गगग, ह्या
कायागवळीचे ्ुखेल सोयरे आश्विलले. ह्या वेळार उलयतना ताांणी, चली भुरग्याचो जल् जावांक
दिवचो आनी ताका र्बरे पोिक ररतीन वाडोवचें तिेंच ताका स्ानताय दिवची अिें आवाहन
के लें. आयच्या आिुनीक जगाांत, चलो आनी चली भुरगें असो फरक करप स्ा न्सहय अिें ताांणी
साांगलें. चली भुरग्यान आपले योग्यतायेन आपूण चलया परस खांयच उणें ना हाची जाणीव करुन
दिलली आसा अिेंय ताांणी ्ुखार साांगलें.
्ुखार उलयतना श्री. गगग हाांणी साांगलें, स्त्री आनी पुरुि हाांच्या प्र्ाणाचो अस्तोल
आ्काां सगळयाां खातीर हु्क्याचो श्वविय जावन आसा. ताका लागून आ्ी स्तोल
राखपा खातीर वावुरताना चली भुरग्याच्या जल्ाक येवकार दिवांक जाय, श्वतका पुराय पोिण,
श्विक्षण आनी ्ुखार येवपाक फावो आश्विललयो सांिी दिवप गरजेचें थारता. हे कायागवळीक व्हडा
प्र्ाणाांत र्बायलाां आनी चलयाांचो सहभाग पळोवन ताांणी आपली खोस उक्तायली.
उत्तर गोंय श्वजलहोश्विकारी श्री. लेश्ववन्ससन ्ाटीन हाांणी आपलया उलोवपाांत साांगलें की
गोंयाांत स्त्री पुरुि प्र्ाणाच्या अस्तोलाच्या पररश्व्थतीचेर श्ववचार करप ही काळाची गरज
जावन आसा. ह्या श्ववियाचेर जर आ्ी भौसाक सांवेिनिील करुां क िकले जालयार हो
आांतरराष्ट्रीय चली भुरग्याचो िीस सुवाळो यि्वी जातलो. गोंयच्या चली भुरग्याक आनी
र्बायलाांक सुरक्षीत आनी पोिक वातावरण तयार करपाक आ्का जायत्या गजालींची गरज
आसा अिेंय ताांणी साांगलें.
्ुखेल वैजकी अश्विकारी डॉ. वांिना िु्े हाांणी आपलया उलोवपाांत साांगले की
सरकार, श्वर्बनसरकारी सांघटना जरीय आपले परीन जायतो यत्न करता आसून लेगीत चली
भुरग्याचें प्र्ाण घटत आसा. ललांग भेिा पासूनय गोंय ्ुक्त ना. ताका लागून ह्या प्र्ाणाांत
स्तोल हाडप ही आयच्या काळाची अत्यांत गरज जावन आसा. गोंयाांत चली भुरग्याक
जगोवपाक, सांरक्षण दिवपाक तिेंच श्वतचें सर्बलीकरण करपाक आ्ी वावुरपाची गरज आसा

अिें ताांणी साांगलें. ह्या सगळया आड्ेळयाांनी श्वपतृप्रिान कु टुांर्ब पध्ित आश्विललया कारणान ह्या
प्र्ाणाांत चड उणाव आयला, ताका
लागून श्वपतृप्रिान कु टुांर्ब पध्ित सोडू न सवग- सह्त कु टुांर्ब पध्ित आपणावप गरजेचें अिें ताांणी
साांगलें.
र्बेटी र्बचाव आनी र्बेटी पढावो हो सांिि
े सवग सा्ान्सयाां ्ेरेन पावोवचो ्हूणण राज्य कु टुांर्ब
कलयाण ्ांडळान जायत्या तरे च्या सतींचें आयोजन के ललें. ्हजी चली- ्हजो अश्वभ्ान- ्हजी
खोस ह्या श्ववियाचेर श्वनर्बांि सतग आयोजीत के लली. ह्या सतींत ्ाश्वहती आनी प्रश्वसध्िी खात्याचे
्ाश्वहती सहाय्यक श्री्ती. क्लॅरा रॉड्रीगीस हाांका पयलें इना् फावो जालें, सरकारी तांत्र
श्वनके तन सां्थेचे श्री. उ्ेि िेसाय हाांका िुसरे इना् जालयार गोंय लोक सेवा आयोगाचे श्री.
कृ ष्णा पासेकर हाांणी श्वतसरें इना् ्ेळयलें.
र्बेटी र्बचाव आनी र्बेटी पढावो ह्या श्ववियाचेर उच्च ्ाध्य्ीक आनी सरकारी खात्या
पाांवड्यार राज्य्थरीय नारटका सतीचें आयोजन के ललें. जातूांत एस.एस.आांगले उच्च ्ाध्य्ीक
िाळा ्ािें हाांणी पयलें इना् ्ेळयलें, सरकारी ्लटीपपगज उच्च ्ाध्य्ीक िाळा, ्डगाांव
हाांणी िुसरें आनी ्लटीफॅ कलटी कॉलेज िारर्बाांिोडे उच्च ्ाध्य्ीक पाांवड्यार श्वतसरे इना्
्ेळयलें जालयार, र्बांिर कप्तान खात्यान पयलें इना्, ्ाश्वहती आनी प्रश्वसध्िी खात्यान िुसरें
आनी उप-श्वजलहो हॉश्व्पटल फोंडें हाांणी खात्या पाांवड्यार श्वतसरें इना् ्ेळयलें.
र्बेटी र्बचावो आनी र्बेटी पढावो श्वविया वयलया भाज्यो आनी फळाां नक्षीका्
सतींत पुजा नायक, रक्षा कोलहापुरकार हाांणी पयलें इना् ्ेळयले. िेता के णी, प्रणाली
गोवेकर हाांका िुसरें जालयार सश्ववता फॅ नाांडीस आनी तेज्वी ्ाांद्रक
े र हाांका श्वतसरें . र्बॅग
श्वडझायनींग सतींत ्ांडळाची पुजा नायक, रक्षा कोलहापुरकार हाांका पयलें आनी िुसरें इना्
जालयार आयडीएसपी चे नेहा नायक हाका श्वतसरें इना् फावो जालें.
कायागवळीचें सुत्रसांचालन ्ांडळाचे श्वव्तार अश्विकारी श्री. उ्ेि खोलकार हाांणी के लें
जालयार प्रसूती पुवग ललांग श्वनिान प्रश्वतर्बांि श्ववभागाची कायिो सहाय्यक श्री्ती पललवी
्ुळगाांवकार हाांणी उपकाराचे उलोवप के लें.
्ा/वाप/टीएसएस/श्ववगाां/अगा/सुना/2018/1645

