*वाईफाफा सानऩीठ कान ्ल ्शें ट शे फर ्रायऩयू ळशयातीर उत ्तभ सानकेंद्र ल ्शाले – आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय*

श्री वाईफाफा सानऩीठ कान ्ल ्शें ट फर ्रायऩूय मांनी कोयोना काऱातीर रॉकडाऊनदयभ ्मान वलद्माथम
्् ांची १५ टक् के पीव
कभी कयण ्माचा घेतरेरा ननण्म अबीनंदनीम आशे . जे वलद्माथी अनतळम गयीफ आशे त, झोऩडीत याशतात, ज ्मांना ८५
टक् के पीव दे ताना त्राव शोत अवेर त ्मांना ळक् मतोलय ऩण
ू ् पीव कभी कयण ्माफाफत भदत कयाली, अवे आलाशन

वलधीभंडऱ रोकरेखा वमभतीच प्रभुख तथा भाजी अथ्भत्र
ं ी आ. वध
ु ीय भुनगंटीलाय मांनी केरे. अनतळम दजेदाय मळषण
दे त वलद्माथी घडवलण ्माचे काभ कयणाये श्री वाईफाफा सानऩीठ कान ्ल ्शें ट मा ळशयातीर उत ्तभ सानकेंद्र ठयाले अळी
अऩेषा त ्मांनी मालेऱी ल ्मक् त केरी.

ददनांक १४ ऑक् टोफय २०२१ योजी श्री वाईफाफा सानऩीठ कान ्ल ्शें ट फर ्रायऩूय द्लाया आमोजजत काम्क्रभात आ. वध
ु ीय
भुनगंटीलाय फोरत शोते. मालेऱी भंचालय बाजऩाचे ज ्मेऴ ्ठ नेते श्री चंदनमवंशजी चंदेर, वंव ्थेचे अध ्मष श्री. रखनमवंश
चंदेर, फर ्रायऩयू चे नगयाध ्मष शयीळ ळभा्, प्राचाम् ककयण चंदेर, तशमवरदाय वंजम याईंचलाय, ऩोमरव ननयीषक उभेळ

ऩाटीर, ळाऱा वमभती अध ्मष श्री. लाचवऩती, श्री. गर
ु ाफमवंश चल ्शाण, प्रकाळ ऩटे र, श्री. गजेड्डीलाय, काळीमवंश, मळलचंद
द्लीलेदी, वभीय केने आदींची प्राभुख ्माने उऩजथथती शोती.

काम्क्रभात गोंडलाना वलद्माऩीठातून भेकॅननकर इंजजननअयींग भध ्मे दव
ु या भेयीट आर ्माफद्दर ळुबभ याजबौय मा

वलद्माथम
्् ाचा वत ्काय कयण ्मात आरा. ळुबभकडून प्रेयणा घेत अन ्म वलद्माथम
्् ांनीशी सानाचा प्रकाळ ऩवयलाला अवे
आलाशन आ. भुनगंटीलाय मांनी केरे. मालेऱी फोरताना आ. भुनगंटीलाय ऩढ
ु े भ ्शणारे, कोयोनाच ्मा लैजवलक भशाभायीत
अनेकांनी वंकटाचा, आऩत ्तीचा वाभना केरा. काशींनी मा आऩत ्तीचे इऴ ्टाऩत ्तीत रूऩांतय केरे. वाभान ्म सान
लाढवलत आयोग ्मावाठी, वभाजावाठी काशींनी काभ केरे. श्री वाईफाफा सानऩीठ कान ्ल ्शें टने वुध ्दा मा काऱात

कोणताशी ळावकीम जी.आय. नवताना वलद्माथम
्् ांची पीव कभी कयण ्माचा ननण्म घेलून वभाजावभोय आगऱा आदळ्
ननभा्ण केरा आशे . काशी ददलवाऩूली मुऩीएववी चा ननकार जाशीय झारा. मात चंद्रऩूय जजर ्शमातीर तीन भुरे

उत ्तीण् झारीत. शी अनतळम अबीभानाची फाफ आशे . भरा काशी वलळेऴ कयामचे आशे शे जो अन्तभ्नात ठयलतो तोच
शे काभ मळव ्लीऩणे करू ळकतो. मऩ
्् ांनी भी वरू
ु ीएववी ऩरयषेत जी भर
ु े उत ्तीण् झारीत त ्मा वलद्माथम
ु केरेर ्मा
लाचनारमाचा पामदा त ्मांना झार ्माचे वांगीतरे. त ्मालेऱी भरा वलळेऴ आनंद झारा. भी चंद्रऩूय, फर ्रायऩूय, भुर,
ऩोंबुणा् मा दठकाणी लाचनारम ल अब ्मामवका ननभा्ण केर ्मा. त ्मा भाध ्मभातुन व ्ऩधा् ऩरयषांची तमायी

कयण ्मावाठी ऩव
्् ांना राब मभऱारा माचा वलळेऴ आनंद
ु ्तके उऩरफ ्ध केरीत. मा भाध ्मभातुन जजर ्शमातीर वलद्माथम
भरा आशे , अवेशी ते भ ्शणारे.

वाईफाफा सानऩीठ कॉन ्ल ्शें ट च ्मा मळषकांनी ऑनराईन प्रणारीच ्मा भाध ्मभातन
्् ांना मळषण ददरे. ‘खारी
ु वलद्माथम

शाथ आए शै , खारी शाथ जाना शै ’ शे फये चदा आऩण ऐकरे आशे . ऩण शे अध्वत ्म आशे . ळयीय खारी शाथ जाईर भात्र
आत ्भा अभय आशे . लायं लाय आऩरा जन ्भ शोणाय आशे . भागच ्मा जन ्भीचे सान वंव ्काय घेलून मेते. माऩुढे जग शे
सानाच ्मा आधायालयच ऩढ
ु े जाणाय आशे . वभाजारा आऩण काशी दे णे रागतो. मा बालनेतन
ु जो काभ कयतो तो

नेशभी मळव ्ली शोतो. सानाच ्मा आधायालय बायताने पाय ऩूली कण कण भें बगलान शै अवे वांगीतरे. अभेयीकेने
शजायों कयोडो रूऩमे खच् करून केरेर ्मा वंळोधनाच ्मा भाध ्मभातन
ु गॉड ऩाटीकर प्रत ्मेक लव ्तत
ु आशे अवे

वांगीतरे. मातन
ु च बायताचे श्रेऴ ्ठत ्ल ददवुन मेते. वाईफाफा सानऩीठ कान ्ल ्शें ट आजलय ननऴ ्ठे ने सानदानाचे काभ केरे
आशे . बवलऴ ्मात शे कॉन ्ल ्शें ट फर ्रायऩूय ळशयातीर उत ्तभ सानकेंद्र ठये र अवा वलळ ्लाव त ्मांनी मालेऱी फोरताना
ल ्मक् त केरा. ळशयातीर नागरयकांनी रवीकयणालय बय दे त जनजागत
ृ ी कयाली ल जाव ्तीत जाव ्त रोकांनी

रवीकयणाचा राब घ ्माला मावाठी प्रमत ्न कयालमाचे आलाशनशी त ्मांनी मालेऱी केरे. काम्क्रभारा वंव ्थेचे वल्
ऩदाधधकायी वदव ्म, मळषक, मळषीका, कभ्चायी ऩारक, वलद्माथी, ननभंत्रीत आदींची उऩजथथती शोती.

