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            भुांफई, ता. १९: नदी शी जीलनधाया आशे. वलवलध वांताांनी नदीचे भशत्ल वाांगगतरे आशे. 
देळातीर मा नदमाांचा वन्भान आणण वांलधधन व्शाले आणण  'चरा जाणूमा नदीरा' अभबमान वांऩूणध  देळबय 
ऩोशचाले, अळी अऩेषा याज्मऩार यभेळ फवै माांनी व्मक्त केरी. 

             

 

स्लातांत्र्माच्मा अभतृ भशोत्वली लऴाांननभभत्त वाांस्कृनतक कामध वलबागाच्मा भाध्मभातून प्रायांब कयण्मात 
आरेल्मा 'चरा जाणूमा नदीरा' मा अभबमानाचा एक बाग म्शणून, वुप्रभवदध अभबनेत्री, नतृ्माांगना आणण 
खावदाय श्रीभती शेभाभाभरनी माांचा नाट्मवलशाय प्रस्तुत  'गांगा' शा नतृ्मावलष्काय  कामधक्रभ आमोजजत 
कयण्मात आरा शोता. त्मालेऱी याज्मऩार श्री. फैव फोरत शोते.  वाांस्कृनतक कामध भांत्री वुधीय भुनगांटीलाय, 

याज्म वलधानवबेचे अध्मष याशुर नालेकय, भुख्म वगचल भनुकुभाय श्रीलास्तल, स्लाभी गचदानांद वयस्लती, 
वाांस्कृनतक कामध वलबागाचे प्रधान वगचल वलकाव खायगे माांची मालऱेी व्मावऩीठालय उऩजस्थती शोती. 

             

याज्मऩार श्री.फैव म्शणारे, याज्मात मा अभबमाना अांतगधत १ राख ७८ शजाय जनजागतृी ऩय कामधक्रभ 
घेण्मात आरे आशेत. याज्मात ८०० शून  अगधक नदमा आशेत. मा नदमाांची काऱजी घेण्माची जफाफदायी 
आऩल्मा वलाांची आशे. लाढते नागयीकयण, ळशयीकयण माभुऱे आऩरे नदीचे स्त्रोत नष्ट शोत आशेत. आऩरी 
जैलवलवलधता आऩण जऩरी ऩाहशजे, अवे त्माांनी मालेऱी वाांगगतरे. 

             

मालेऱी वाांस्कृनतक कामध भांत्री श्री. वुधीय  भुनगांटीलाय म्शणारे की, मा पे्रषणीम आणण श्रलणीम 
कामधक्रभातून गांगा  भभळन, जर वांलधधन, नदी स्लच्छता मावांदबाधत रोकवशबाग लाढवलण्माचा वांदेळ देण्माचा 



प्रमत्न अवून भशायाष्रात मावाठी गेल्मा लऴी भशात्भा गाांधी जमांती ऩावून व्माऩक प्रमत्न वाांस्कृनतक 
वलबागाच्मा भाध्मभातून वुरू कयण्मात आरे आशेत. जर वांलधधन आणण नदी जोड  प्रकल्ऩ मावाठी 
याज्माने ऩुढाकाय घेतरा आशे. मा कामधक्रभाच्मा भाध्मभातून आऩण अगधक व्माऩक ऩदधतीने शा वलचाय 
आऩण ऩुढे नेऊ अवा भरा वलश्लाव आशे, अवे त्माांनी वाांगगतरे.  

ना. वुधीय भनुगांटीलाय ऩुढे  म्शणारे,  बायतीम स्लातांत्र्माच्मा अभतृ भशोत्वली लऴाधत  याज्मातीर नदमाांना 
गतलैबल प्राप्त करुन देण्मावाठी शा उऩक्रभ वुरू कयण्मात आरा आशे. स्लातांत्र्माच्मा  ळताब्दी भशोत्वल 
वाजया कयताना  देळातीर वलधच प्रलाशी व्शाव्मात, स्लच्छ ल प्रदऴूण वलयहशत व्शाव्मा  मावाठी   प्रत्मेकाने 
स्लत् चा लाटा कतधव्म वभजून उचराला; छत्रऩती भळलाजी भशायाजाांचा भशायाष्र प्रत्मेक वलऴमात अगे्रवय 
अवाला तवाच तो  नदमाांच्मा फाफतीत वांऩन्न अवाला, मावाठी चरा जाणूमा नदीरा अभबमान मळस्ली 
करुमा अवेशी ते म्शणारे. 

वांवलधानातीर अगधकाय ळोधत अवताना  कतधव्माांकडशेी  रष देण्माची  लेऱ आरी आशे; ऩमाधलयणाचे 
वांतुरन याखण्माची, त्माचे वांयषण कयण्माची  जफाफदायी आऩरी आशे अवेशी ना. भुनगांटीलाय म्शणारे. 

शे  प्रदऴूण दयू कयण्मावाठी रोकवशबाग लाढाला मावाठीच  मा कामधक्रभाची आखणी कयण्मात आल्माचे 
त्माांनी नभूद केरे.            

स्लाभी गचदानांद वयस्लती मालेऱी  म्शणारे की, नदी आऩल्मारा जीलन भळकलते. ऩाणी जऩून लाऩयरे 
ऩाहशजे. नदमा लाचवलण्मावाठी आता कृती कयण्माची गयज अवल्माचे त्माांनी वाांगगतरे. भशायाष्र ळावनाने 
याज्मगीत प्रायांब केल्माफददर त्माांनी ना. वुधीय भुनगांटीलाय माांचे वलळऴे कौतुक केरे. अवे वाांस्कृनतक भांत्री 
भशायाष्रारा भभऱारे शे तुभचे बाग्म आशे अवे गौयलोदगाय त्माांनी काढरे. 

             

मालेऱी अभबनेत्री आणण नतृ्माांगना शेभा भाभरनी माांनी नतृ्मावलष्कायातून गांगेची वलवलध रूऩे  पे्रषकाांवभोय 
वादय केरी. कामधक्रभानांतय मातीर वलध कराकायाांचे कौतुक भान्मलयाांनी केरे. शेभाभाभरनी माांचा वत्काय 
याज्मऩार यभेळ फैव आणण वाांस्कृनतक कामध भांत्री वधुीय भुनगांटीलाय माांनी केरा.            

मा कामधक्रभाव कोककराफेन अांफानी, याजश्री बफराध, अभबनेते ळत्रघु्न भवन्शा, जॎकी श्रॉप, ज्मेष्ठ हदग्दळधक यभेळ 
भवप्ऩी आणण वुबाऴ घई आदीांवश करा, वांस्कृती, उदमोग षेत्रातीर वलवलध भान्मलय उऩजस्थत शोते. आबाय 
प्रधान वगचल श्री. खायगे माांनी भानरे. 


