*महात्मा गाांधीजीांच्या विचाराांिर दे शाला पुढे नेणार - सुधीर मुनगांटीिार*
*महात्मा गाांधीजीांची १५० िी जयांती , राज्यभर विविध काययक्रमाांचे आयोजन*
=========================================================
मुांबई दद. ६: सक्षम गािातच दे शाची प्रगती दडली आहे असा विचार करून गािाकडे चला, अशी

साद दे णाऱ्या महात्मा गाांधीजीांच्या विचाराांिर दे शाला पुढे नेणार असल्याची मादहती अर्यमांत्री सुधीर
मुनगांटीिार याांनी ददली.

काल त्याांनी महात्मा गाांधीजीांच्या १५० व्या जयांती ननममत्ताने राज्यभर विविध विभागाांमार्यत

कराियाच्या काययक्रमाचा आढािा घेतला त्यािेळी विविध विभागाांचे अधधकारी उपस्थर्त होते.
महात्मा गाांधीजीांची १५० िी जयांती २ ऑक्टोबर २०१८ ते २ ऑक्टोबर २०२० या तीन िर्ाांच्या
कालािधीमध्ये साजरी होणार असल्याचे साांगन
ू अर्यमांत्री सध
ु ीर मुनगांटीिार म्हणाले की, यासाठी

राष्ट्रपतीांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सममती तर पांतप्रधानाांच्या अध्यक्षतेखाली काययकारी सममती
गदठत करण्यात आली आहे . केंद्रीय थतरािर ही जयांती साजरी करण्यासाठी ५२ काययक्रमाांची
ननस्चचती करण्यात आली आहे . त्यापैकी २६ काययक्रम केंद्र आणण राज्यथतरािर सांयक्
ु तररत्या
राबविण्यात येणार आहे त. याननममत्ताने विविध थपधाांचे आयोजन करण्यात येईल. शाळा-

महाविद्यालयथतरािर नाट्यथपधाय, ननबांध थपधाय आयोस्जत केल्या जातील. अभ्यासेतर उपक्रम
म्हणून एका शाळे ला एक गाि दत्तक दे ऊन त्या गािात थिच्छता, पाणी अडिा-पाणी स्जरिा,

आरोग्याचे सांरक्षण अशा कामात विद्यार्थयाांचा सहभाग घेतला जाईल. आददिासीांच्या, मदहला ि
बालकाांच्या विकासासाठी काययक्रम आखले जातील. राज्यातील विद्यापीठाांनी आांतरराष्ट्रीय
विद्यापीठाांशी सांिाद साधून काययशाळाांच-े पररर्दाांचे आयोजन केले जाईल.
*स्क्िट डांयडया मुव्हमें ट” िर प्रजासत्ताक ददनाचा धचत्ररर्*
========================================
महात्मा गाांधीजीांच्या जीिनािर लघुपट थपधाय, किी सांमेलनाचे आयोजन, प्रचनमांजुर्ा आयोस्जत

केल्या जातील. यािर्ी राजपर्ािर महाराष्ट्राकडून प्रजासत्ताक ददनाच्या सांचलनात “स्क्िट डांयडया

मव्ु हमें ट”िर धचत्ररर् तयार करण्यात येणार असल्याचेही सध
ु ीर मन
ु गांटीिार याांनी यािेळी साांधगतले.
महात्मा गाांधीजीांनी समाज व्यिथर्ेची घडी नीट बसिण्यासाठी केलेल्या कायायची दखल ही
काययक्रमाच्या आयोजनादरम्यान घेतली जाईल असे ही ते म्हणाले. व्यसनमुक्ती, कुष्ट्ठरोग
ननमल
ुय न,बालवििाह प्रनतबांध अशा विर्याांचाही यात समािेश करण्यात आला आहे .

*३५ स्जल््यात खादी महोत्सि*
=========================
खादी ग्रामोद्योग मांडळाच्याितीने राज्यात ३५ स्जल््यात खादी महोत्सिाचे आयोजन करण्याचे
ननस्चचत करण्यात आल्याची मादहती दे ऊन ते पुढे म्हणाले की, महाखादी प्रोत्साहन ि विक्री केंद्रपुणे च्याधतीिर राज्यात विभागीयथतरािर अशी सहा केंद्रे सुरु करण्यात येतील. विमानतळािर

खादी ग्रामोद्योग मांडळाचे एक भव्य दालन सुरु करण्यासाठी आपण केंद्रीय मांत्री सुरेश प्रभू याांना
पत्र पाठित आहोत. राज्यात ग्रामोद्योगाला चालना ममळािी, त्यातून थर्ाननकाांना रोजगार

ममळताांना गािां सक्षम आणण थिािलांबी व्हािीत यासाठी कौशल्य विकास विभागाच्यासहकायायतून

ग्रामोद्योगाची ननिड करून त्याचे स्जल्हाननहाय क्ल्थटर करण्यात येतील. राज्य शासनाने महात्मा
गाांधीजीांचे दीघयकाळ िाथतव्य असलेल्या सेिाग्राम विकास आराख्यास मांजरू ी ददली असल्याचेही

श्री. मन
ु गांटीिार याांनी साांधगतले. गाांधी र्ॉर टुमारो अांतगयत महात्मा गाांधी सांसाधन आणण प्रमशक्षण
केंद्र थर्ापन करण्यात येईल. शासकीय तांत्रननकेतन िधाय आणण ग्राम सेिा मांडळ िधाय याांच्या

सांयक्
ु त विद्यमाने केंद्र शासनाच्या धोरणानस
ु ार सहा मदहन्याचा अभ्यासक्रम खादी ग्रामोद्योग

मध्ये सरु
ु करण्यात येईल. यामशिाय रॅ ली, पररसांिाद, चचायसत्रे, मशबीरे आयोस्जत करून गाांधीजीांचा
विचार दे शभरातील भारतीयाांच्या मनात रुजिला जाईल. स्व्हलेज डांडथरी विकमसत करणार

राज्यात ग्रामोद्योगाला प्रोत्साहन दे ऊन क्लथटर थिरूपात “स्व्हलेज डांडथरी” विकमसत करण्यासाठी
शासन प्रयत्न करील. िधाय स्जल््यातील िायगाि हळद प्रकल्पात ३०० मदहलाांचे एक क्लथटर
तयार करून त्याांना हळद प्रक्रक्रया उद्योगाच्या माध्यमातून सक्षम करण्यात येणार आहे . दे िळी
तालुक्यातील किठा झोपडी येर्े सोलर एलएडी लाईट ननममयती प्रकल्प सुरु केला आहे .

सेिाग्राममध्ये र्ननयचर क्लथटरची ननममयती करण्यात येणार आहे . सेिाग्राम विकास आराख्या
अांतगयत सर जे.जे थकुल ऑर् आटय , मुांबई याांच्याकडून मेटल काथटीांग ननममयत थिांयचमलत चरखा
बसिण्यात आला आहे . त्याची ऊांची १८ र्ुट आणण रुां दी ३० र्ुट आहे अशी मादहती ही श्री.

मन
ु गांटीिार याांनी यािेळी ददली. ग्रामविकास विभाग या सिय कामासाठी नोडल विभाग असन
ू

महात्मा गाांधीजीांची १५० िी जयांती साजरी करण्यासाठी विभागाला अनतररक्त ननधी उपलब्ध करून
ददला जाईल असेही सुधीर मन
ु गांटीिार याांनी यािेळी थपष्ट्ट केले. बैठकीत विविध विभागाांकडून
तीन िर्ायत कराियाच्या उपक्रमाांची माांडणी करण्यात आली.

