*चंद्रपूर जिल्षा समवाळान नािकरंांचा, फक्व शंीचचच वळ्यंवा – व. शुीचर मन
ु िंटीळार*
*घुग्िश
ु ये े शांंृवचं ळ रिडा ा मष्शळाचा दघघाटन श्षला शंप्न*
================================================================

घुग्िश
ु ऴषरावचऱ नािकरंांनच िेऱी 25 ळवे माझ्याळर भरभरून प्रेम ंेऱे वषे . या ऴषराच्या कळंाशाशा म मच माझ्यापकरने य्िघान
दघऱे वषे मात्र रिडंवचषी कळंाश ंेऱा वरीषी घुग्िुश ळायशयांच्या प्रेमाचच परवफे

मच ंरू ऴंरार नाषी. मच मंत्रच अशवाना यमऴन

ऴक्वच या दपामाचच शरू
ु ळाव ंेऱी. मात्र वि मंत्रच नशऱ् वरीषी षे यमऴन मच पर
ू ण ंरे नच. 2024 मध्ये ष्रा-या ऑयऱम्पचं

पीेमध्ये मे ऱ यमलकळरा-या खेला ू म
ं ध्ये चंद्रपूर जिल्षयावचऱ खेला ू अशवचऱ यादृष्टीने मच प्रयनांचच ऴ ण ंरे न. चंद्रपरू जिल्षा
षा समवाळान नािकरंांचा जिल्षा वषे . ंेळल शंीचचच वळ्यंवा अशल्याचे प्रतवपाघन मािच अ म
ण ंत्रच व. शुीचर मुनिंटीळार
यांनच ंेऱे.

दघनांं 8 फेब्रुळारी र्िच घुग्िुश ऴषराव शांंृवचं ळ रिडा ा मष्शळाच्या दघघाटन शमारं भाव व. शुीचर मुनिंटीळार ब्ऱव ष्वे.
याळेलच मंचाळर जिल्षा पकरवघे चे मािच अध्यस घे ळराळ भगिले , जिल्षा पकरवघे च्या कळयमयमान अध्यसा श.. शंध्या िुरनुऱे, दपाध्यसा
श.. रे खा ंारे ंार, जिल्षा पकरवघ शभापवच श.. तनवू च.ीरी, नािराि िे ाम, पंचायव शयमवचचे दपशभापवच तनरीसर वांड्रा, शरपंच
शंव्व नन
ु े, पंु यऱं दरंु ,े प्रंाऴ ब्ब ,े बबऱु शावपव
ु ,े तनवचन ंाले , िड्
ु ू तवळारी वदघंचच प्रामख्
ु याने दपज वच ष्वच.

याळेलच ब्ऱवाना व. शुीचर मुनिंटीळार पुढे म्षराऱे, पीेच्या माध्यमावुन ्यक्वचमळाचा शळािणिर कळंाश ष्व्. या माध्यमावन
ु
शांघचं भाळना, एं्प्याचच भाळना तनमाणर ष्वे. माझ्या नाळाने या मष्शळाचे वय्िन ंर्याव वऱे यांकरवा मच वय्िंांचा
मनापाशून वभारी वषे . रािीानचव वय्जिव ष्रा-या भ्यदघ्य वय्िनांना ऱािळेऱ अशा भ्यदघ्य श्षला, वय्िन
ंेल्याबयमघऱ यांनच वय्िंांचे ं.वुं ंेऱे.

यातनमचवाने 4 षायमाट ऱाटटचे दघघाटन व. शुीचर मुनिंटीळार यांच्या षवे ंर्याव वऱे. घुग्िुश ऴषरावचऱ वमराट

भािावचऱ भारवरन अटऱिबषारी ळािपेयच रिडा ांिराव या श्षला शंप्न ााऱा. िेऱी वचन ळवे शावयाने षा मष्शळ शुीचरभा

मुनिंटीळार शांंृवचं ळ रिडा ा मष्शळ म्षरून वय्जिव ंेऱा िाव्. घुग्िुश ऴषरावचऱ िरीब ळ िरिू नािकरंांना राय ळ ंेंद्र
ऴाशनाच्या कळकळी य्िनांचा ऱाभ यमलाळा याशा म शुीचर मुनिंटीळार यांच्या नाळाने शेळांेंद्र शुध्घा नािकरंांच्या शेळेव रूिु

ंर्याव वऱे वषे . वयष्ु यमान भारव य्िनेचा ऱाभ या शेळांेंद्राच्या मध्यमावन
ु यमलळन
ू घे ्याव वऱा वषे . 1500 ंामिार

बांीळांना शादषय पेटी ळ कळमा य्िनेचा ऱाभ यमलळून घे ्याव वऱा वषे . याळेलच व. शुीचर मुनिंटीळार यांचच भ्य ळािव रॅऱी
ंाढ्याव वऱी. ‘वऱे वऱे ष् शुीचरभा ’ या िचवाच्या शाघरींरराने ळावाळरर चैव्यमय ााऱे ष्वे. या तनमचवाने वय्जिव
मदषऱा मष्शळावचऱ कळिेयांना व. शुीचर मुनिंटीळार यांच्या षवे श्मातनव ंर्याव वऱे.

याळेलच ब्ऱवाना जिल्षा पकरवघे चे मािच अध्यस घे ळराळ भगिले म्षराऱे, घुग्िुश ऴषराच्या कळंाशाशा म व. शुीचर मुनिंटीळार

यांनच िे अन्यशाीारर य्िघान दघऱे वषे वे अ्य ं्रचषी घे ळू ऴंव नाषी. वि घुग्िुश ऴषराचा ि् कळंाशायभमुख चेषरा वषे

व् ंेळल शुीचर मुनिंटीळार यांच्यामुले वषे . यांच्या प्रेररेवुनच वम्षी कळंाशाचच षी प्ररिडाया पुढे नेव वष्व. यांच्या नाळाने शुरू
ंर्याव वऱेऱा षा शांंृवचं ळ रिडा ा मष्शळ म्षरिे यांच्याकळवयच ंृवह भाळ ्यक्व ंररे अशल्याचच भाळना घे ळराळ
भगिले यांनच ्यक्व ंेऱी.

ंायणामाचे प्रावाकळं कळळें ब्ढे यांनच ंेऱे. ंायणामाचे शंचाऱन घऴर
नािकरंांचच म् या शंख्येने दपज वच ष्वच.

वशपळार ळ ऴंंर नािपरू े यांनच ंेऱे. ंायणामाऱा

