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============================================================ 

 

िंद्रऩूय दद.17 नोव्शेंफय : देळातीर लंचित, ळोषऴत ल गयजू नागरयकांच्मा जीलनाभध्मे अभूराग्र फदर शोणा-मा 
अथथनीतीिी आजशी गयज आशे. गयीफाच्मा घयातीर अथथकायण वुवशम कयण्मािी गयज आशे. त्माभुऱे 
िंद्रऩूय भध्मे देळबयातून एकत्ररत आरेल्मा अथथळास्त्रसांनी ळलेटच्मा भाणवाच्मा जीलनात पयक ऩडरे अळा 
फदरांलय चितंन कयाले, अळी अऩेषा याज्मािे षलत्त,ननमोजन ल लनभंरी तथा िंद्रऩूय जजल््मािे ऩारकभंरी 
ना.वुधीय भुनगंटीलाय मांनी केरी. िंद्रऩूय भध्मे 17 ते 19नोव्शेंफयऩमतं िारणा-मा भयाठी अथथ ऩरयऴदेच्मा 42 

व्मा अचधलेळनािे त्मांनी आज उदघाटन केरे. 

भाजी कें द्रीमभंरी स्त्ल. ळांतायाभजी ऩोटदखेु मांच्मा वयदाय ऩटेर भशाषलद्मारमात मा याष्ट्रीम ऩरयऴदेिे 
अचधलेळन आमोजजत कयण्मात आरे. मा ऩरयऴदेरा वऩंूणथ देळातून150 अथथ ळास्त्रस उऩजस्त्थत झारे. 
लेगलेगळ्मा ििाथवराभध्मे मादठकाणी षलिायभंथन शोणाय आशे. माशळलाम अथथळास्त्र षेरातीर नाभलंत 

व्मक्तीिे षलषलध ििाथवराभध्मे षलिाय ऐकामरा शभऱणाय आशे. आज झारेल्मा उद्घाटन वभायंबाच्मा 
व्मावऩीठालय 42 व्मा भयाठी अथथळास्त्र ऩरयऴद अध्मष प्रा.िारुदत्त गोखरे,गोंडलाना षलद्माऩीठ गडचियोरीिे 
कुरगुरू डॉ.एन.व्शी.कल्माणकय, वलोदम शळषण भंडऱाच्मा अध्मष तथा अथथळास्त्र ऩरयऴदेच्मा स्त्लागत 
अध्मष श्रीभती वुधाताई ळांतायाभ ऩोटदखेु, उऩाध्मष यभेळ भाभीडलाय,प्रािामथ आय.ऩी.इंगोरे, अचधष्ट्ठाता डॉ. 
याजेंद्र बांडलरकय, अथथळास्त्र षलबागाच्मा प्रभुख डॉ.ळयमू ऩोतनूयलाय, वंिारक डॉ. कैराव ऩाटीर, डॉ. याशुर 
म्शोऩये आददिंी उऩजस्त्थती शोती. 

 

मालेऱी फोरताना अथथभंरी वुधीय भुनगंटीलाय मांनी आचथथक, वाभाजजक स्त्लास्त््म ननभाथण शोईर अळा 
ऩद्धतीच्मा अथथळास्त्रािी वध्माच्मा ऩरयजस्त्थतीभध्मे गयज अवल्मािे प्रनतऩादन केरे. अथथळास्त्रारा वाभान्म 
भाणवाच्मा आमुष्ट्मात उतयलताना प्रगत चितंन कयणे गयजेिे आशे. जगािी वाधनवाभग्री काशी टक्के 

रोकांच्मा शाताभध्मे का आरी आशे ? मा ऩद्धतीिे जागनतक चितंन वध्मा वुरू आशे. एक अथथभंरी म्शणून 
भशायाष्ट्राच्मा इनतशावात प्रथभि वयप्रव अथथवंकल्ऩ भांडण्मािे वौबाग्म भरा राबरे. भार मा वयप्रव 
अथथवंकल्ऩािा राब ळलेटच् मा व् मक् तीऩमतं का ऩोशित नाशी शी चितंेिी फाफ आशे. मालय आम्शी 
अथथळास्त्राच्मा वलथ तसांनी षलिाय कयण्मािी गयज अवल्मािे प्रनतऩादन त्मांनी केरे. मा ऩरयऴदेत मालय 
चितंन करून त् मा भाध् मभातुन ळावनारा उऩाममोजना कयण् माव वांगीतल् माव त् मालय नन िीतऩणे मोग् म 

कामथलाशी कयता मेईर, अवेशी ते म् शणारे. 

मालेऱी फोरताना ते ऩुढे म्शणारे, िंद्रऩूय शे ऊजाथ देणाये ळशय आशे. देळबयातल्मा अथथळास्त्रसांिी तीन 
ददलवांिी ऩरयऴद ऊजाथलान व्शाली. मा ऊजेतून भशायाष्ट्राच्मा देळाच्मा षलकावािी ददळा ठयाली. मा ऊजेतून 
मा प्रदेळाच्मा षलकावािी ददळा ठयाली अळी अऩेषाशी त्मांनी मालेऱी व्मक्त केरी. ना. भुनगंटीलाय मांनी 



आज ज्मा कॉरेजभध्मे अथथळास्त्राच्मा याष्ट्रीम अचधलेळनािे उद्घाटन केरे. त्माि कॉरेजभध्मे अथथळास्त्र मा 
षलऴमांभध्मे ऩदली प्राप्त केरी आशे.आऩल्माि कॉरेजच्मा एका भाजी षलद्मा्माथरा शी वंधी ददल्माफद्दर 
त्मांनी आबाय व्मक्त केरे. भाजी अथथयाज्मभंरी स्त् ल. ळांतायाभजी ऩोटदखेु मांच्मा षलरुद्ध ननलडणूक देखीर 
आऩण रढरी आशे. तयीशी मा कॉरेजच्मा व्मलस्त्थाऩनाने अनतळम वन्भानाने मा ऩरयऴदेच्मा उद्घाटनािे 
ननभंरण ददल्माफद्दरशी त्मांनी आबाय भानरे. भशायाष्ट्रातीर अथथळास्त्रसांनी मा भागीर बालननक अथथळास्त्र 
वभजून घ्माले, शे नाते, बालफंध अन्म दठकाणी ददवत नाशी, अवेशी त्मांनी स्त्ऩष्ट्ट केरे. अथथ ऩरयऴदेच्मा 
प्रास्त्ताषलकाभध्मे अथथभंरी म्शणून आऩल्माकडून व्मक्त कयण्मात आरेल्मा अऩेषा ऩूणथ केल्मा जातीर, अवे 
आलावन त्मांनी मालेऱी ददरे. 

भयाठी अथथळास्त्र ऩरयऴदेिे अध्मष प्राध्माऩक िारुदत्त गोखरे मांनी मालेऱी फोरताना फदरत्मा भानली 
गयजा आणण त्मारा ऩूयक अथथळास्त्र मालय अभ्माव कयण्मािी गयज अवल्मािे प्रनतऩादन केरे. भानलाच्मा 
भूरबूत गयजा अन्न, लस्त्र,ननलाया शोता. त्मालेऱी भानलािे अथथळास्त्र मा गयजांना ऩूयक अवे षलकशवत केरे 
गेरे. भार भानलाच्मा गयजा षलस्त्तारयत शोत आशे. अनेक गयजा आता जीलनालमक झाल्मा आशेत. त्मा 
दृष्ट्टीिे अथथळास्त्र तमाय कयणे गयजेिे अवल्मािेशी त्मांनी मालेऱी स्त्ऩष्ट्ट केरे. 

कुरगुरू डॉक्टय कल्माणकय मांनी िंद्रऩूयभध्मे मा ऩरयऴदेिे आमोजन कयणा-मा वयदाय ऩटेर 

भशाषलद्मारमािे मालेऱी कौतुक केरे. अथथभंत्रमांच्मा जजल््माभध्मे अथथळास्त्रालयीर चितंन पे्रयणादामी ठयेर 
अळी अऩेषा त्मांनी व्मक्त केरी. मा कामथक्रभािे अध्मष तथा मा ऩरयऴदेिे स्त्लागताध्मष वुधाताई ऩोटदखेु 

मांनी ळतेकयी फांधलांच्मा जीलनात जगण्मािी उभी ननभाथण शोईर, अळा ऩद्धतीच्मा अथथळास्त्रािा अषलष्ट्काय 
व्शाला, अळी अऩेषा मालेऱी उऩजस्त्थतांकडून केरी. भोठ्मा वंख्मेने मा ऩरयऴदेरा देळबयातून आरेल्मा 
वदस्त्मांिे त्मांनी स्त्लागत केरे. 

मा कामथक्रभािे प्रास्त्ताषलक प्रािामथ आय.ऩी. इंगोरे मांनी केरे. मालेऱी डॉक्टय याजेंद्र बांडलरकय मांनी बूशभका 
व्मक्त केरी तय कैराव ऩाटीर, यभेळ ऩंत भाभीडलाय मांनी मालेऱी मा आमोजनाभागीर भनोगत व्मक्त 
केरे. षलषलध अथथळास्त्रसांच्मा ऩुस्त्तकांिे देखीर मालेऱी प्रकाळन कयण्मात आरे कामथक्रभािे वूरवंिारन 
वऩना षलघ्नेलाय मांनी केरे. 

 


