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गामत्री ऩरयलायाने भशायाष्ट्रभध्मे लष
ृ रागलड भोशीभेत माऩूलीशी भोठे मोगदान ददरे आशे . माऩुढेशी गामत्री

ऩरयलायाचे लष
ृ रागलडीच्मा काभांभध्मे लनवलबागाभापगत वशकामग घेतरे जाईर. त्मावाठी रलकयच ऩयस्ऩय

वाभंजस्म कयाय कयण्मात मेईर, अवे प्रततऩादन याज्माचे वलत, तनमोजन ल लन भंत्री तथा चंद्रऩूय जजल्ह्माचे
ऩारकभंत्री वध
ु ीय भुनगंटीलाय मांनी आज मेथे केरी. चंद्रऩूय जजल्ह्मातीर ऩंच-वयऩंच भेऱाव्माचे गामत्री
ऩरयलायाने आमोजन केरे शोते. मा भेऱाव्मारा वंफोधधत कयताना ते फोरत शोते.

शरयद्लाय मेथीर ळांती कंु ज गामत्री ऩरयलाय भापगत चंद्रऩूय भध्मे दाताऱा योड मेथे जजल्ह्मातीर ऩंच- वयऩंच
ल मुला वंगोष्ट्टीचे आमोजन कयण्मात आरे शोते. त्मा कामगक्रभाच्मा व्मावऩीठालय जजल्हशा ऩरयऴदे चे अध्मष

दे लयाल बोंगऱे , गामत्री ऩरयलायाचे शरयद्लाय मेथीर मोगें द्र धगयी, नागऩयू छत्रऩती मोगीयाज फल्हकी,वन
ु ीर ळभाग,
बास्कय ऩेये ऩाटीर, ऩमागलयण तस वुयेळ याठी, भनऩाचे स्थामी वमभती वबाऩती याशुर ऩालडे,नगयवेलक
वुबाऴ कावनगोट्टूलाय, नाभदे ल डाशुरे आदी उऩजस्थत शोते.

मालेऱी उऩजस्थत ऩंच आणण वयऩंच मांना ऩारकभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय मांनी वंफोधधत केरे. ते म्शणारे,
दे ळारा फऱकट कयण्मावाठी प्रत्मेक गालाचे दातमत्ल अवरे ऩादशजे. प्रत्मेकारा आऩल्हमा दे ळात याभयाज्म

आरे ऩादशजे अवे लाटते. भात्र मावाठी प्रत्मेक गालाने नव्शे , तय प्रत्मेक गालातीर, प्रत्मेक व्मक्तीने आऩरे
दातमत्ल दे णे भशत्त्लाचे आशे . भानलाच्मा जन्भात आल्हमानंतय त्माचे जगणे त्मागी अवरे ऩादशजे . शा दे ळ
त्मागाची बभ
ू ी म्शणन
ू ओऱखरी जाते. स्लत्वाठी न जगता इतयांवाठी जगण्माची जी वंकल्हऩना गामत्री
ऩरयलायाने वभाजात रुजवलरी आशे , त्मा वंकल्हऩनेचा त्मांनी मालेऱी गौयल केरा.

मालेऱी त्मांनी उऩजस्थत वयऩंचांना चंदनाच्मा फागेचा दृष्ट्टांत वांधगतरा. भानलारा जीलन प्राप्त झारे आशे , शे
जीलन म्शणजे चंदनाच्मा फागेवायखे इतयांना वुगंध दे ण्माचा वंदेळ दे त भात्र मा चंदनाच्मा फागेचा वुगंध
इतयांना द्मामचा अथला त्माचा कोऱवा कयामचा माफाफत वलचाय झारा ऩादशजे गालातीर वलग जनता

जोऩमंत स्लत् फदरत नाशी तोऩमंत गाल फदरू ळकत नाशी त्माभुऱे प्रत्मेक व्मक्ती ऩावून माची वुरुलात
झारी ऩादशजे अळी अऩेषा त्मांनी मालेऱी व्मक्त केरी.

याज्म ळावनाने माऩूली याफवलरेल्हमा लष
ृ रागलडी भध्मे गामत्री ऩरयलायाने भोठे मोगदान ददरे आशे . प्रत्मेक
गाल ,तारक
ु ा आणण जजल्ह्माच्मा दठकाणी गामत्री ऩरयलायाचे वदस्म आशे . त्मांच्माभापगत भोठ्मा प्रभाणात

लष
ृ रागलड कयण्मात मेत आशे . याज्म ळावनाच्मा आगाभी ३३ कोटी लष
ृ रागलडीच्मा भोदशभेभध्मे गामत्री
ऩरयलायावोफत लनवलबाग याज्मस्तयीम वाभंजस्म कयाय कयणाय अवल्हमाचेशी त्मांनी मालेऱी वूतोलाच केरे.
लष
ृ रागलडी भध्मे गामत्री ऩरयलायांनी आताऩमंत केरेल्हमा काभाफद्दर त्मांनी आबाय व्मक्त केरे.

