*ऩोंबुणणा मेथीर भ. ज ्मोतीयणल पुरे वणभणजजक वबणगश
ृ णचे फणांधकणभ वणडेचणय भहशन ्मणत ऩूणा शोणणय – आ.
वध
ु ीय भन
ु गांटीलणय*

*शे वबणगश
ु हदरेर ्मण आदळणांनण ऩुढे नेण ्मणचे
ृ भ. ज ्मोतीयणल पुरे आणण वणवलत्रीफणइा पुरे मणांनी घणरन
ल ्मणवऩीठ ठयणले*

*ऩोंबुणणा मेथे ऩत्रकणय बलनणचे रोकणऩाण ल भ. ज ्मोतीयणल पुरे वणभणजजक वबणगश
ृ णचे बूभीऩूजन वांऩन ्न*
ऩोंबुणणा मेथीर भशणत ्भण ज ्मोतीयणल पुरे वणभणजजक वबणगश
ृ णवणठी आभ ्शी लैशळऴ ्टऩूणा ननधीच ्मण

भणध ्मभणतन
ु तयतद
ू केरी शोती. भणत्र वयकणय फदररे आणण मण ननधीरण व ्थगगती आरी. मण वबणगश
ृ णफणफत
आभ ्शी भणऱी वभणज फणांधलणांनण ळफ ्द हदरण शोतण. त ्मणभुऱे शण ळफ ्द कवण ऩूणा शोणणय शण व ्लणबणवलक प्रळ ्न
व ्थणननक ऩदणगधकण-मणांनण ऩडरण. भणत्र आजलय वलकणवणवांफांधी जो ळफ ्द आभ ्शी नणगरयकणांनण हदरण तो ऩण
ू ा

कयणमचणच अवण आभचण ननधणाय अवर ्मणभऱ
ु े मण वबणगश
ु 80
ृ णवणठी खननज वलकणव ननधीच ्मण भणध ्मभणतन
रष रू. ननधी भांजूय कयवलरण आणण आज मण वबणगश
ृ णचे बूभीऩूजन ज ्मेऴ ्ठ नणगरयकणांच ्मण शव ्ते वांऩन ्न
शोत आशे मणचण भरण वलळेऴ अशबभणन ल आनांद अवर ्मणचे प्रनतऩणदन भणजी अथाभांत्री आ. वध
ु ीय

भुनगांटीलणय मणांनी केरे. शे वबणगश
ृ मेत ्मण चणय ते वणडेचणय भहशन ्मणांच ्मण कणरणलधीत रोकणऩाणणवणठी वज ्ज
अवेर अवण वलळ ्लणव त ्मणांनी मणलेऱी फोरतणनण ल ्मक् त केरण.

हदनणांक 31 ऑक् टोफय योजी ऩोंबण
ु णा मेथे ऩत्रकणय बलन तवेच भख
ु ्मणगधकणयी ननलणवव ्थणनणचे रोकणऩाण

त ्मणचप्रभणणे खननज वलकणव ननधीच ्मण भणध ्मभणतुन भांजूय भशणत ्भण ज ्मोतीयणल पुरे वणभणजजक वबणगश
ृ णचण
बूभीऩूजन वोशऱण वांऩन ्न झणरण. मणलेऱी आ. वुधीय भुनगांटीलणय फोरत शोते. मणलेऱी जजर ्शण ऩरयऴदे च ्मण
अध ्मषण वौ. वांध ्मण गुयनुरे, बणजऩणचे जजर ्शणध ्मष दे लयणल बोंगऱे , फर ्रणयऩूयचे नगयणध ्मष शयीळ ळभणा,

ऩोंबुणणा नगय ऩांचणमतीच ्मण अध ्मषण वौ. ळ ्लेतण लनकय, उऩणध ्मषण यजजमण कुयै ळी, ऩोंबुणणा तणरुकण बणजऩणचे
अध ्मष गजणनन गोयां टीलणय, ऩोंबुणणा ऩांचणमत वशभतीच ्मण वबणऩती अरकण आत्रणभ, उऩवबणऩती ज ्मोती

फुयणांड,े भणऱी वभणजणच ्मण अध ्मषण कर ्ऩनण गुयनुरे, चयण गुयनुरे, यली लणढई, ऋऴी कोटयां गे, वदगुरू बोरे,
अरूण गुयनुरे, अजजत भांगऱगगयीलणय, नगय ऩरयऴदे चे भुख ्मणगधकणयी श्री. भेश्रणभ, फणांधकणभ वलबणगणचे
कणमाकणयी अशबमांतण अनांत बणव ्कयलणय, उऩवलबणगीम अशबमांतण श्री. टणांगरे मणांच ्मणवश नगयवेलकणांची
प्रणभुख ्मणने उऩजथथती शोती.

मणलेऱी फोरतणनण आ. वुधीय भुनगांटीलणय ऩुढे भ ्शणणरे, ज ्मण ऩत्रकणय बलनणचे आज रोकणऩाण झणरे. त ्मण

ऩत्रकणय बलनणच ्मण भणगणीवणठी बणजऩणचे व ्थणननक ऩदणगधकणयी भरण बेटरे. त ्मणलेऱी भणजी भुख ्मभांत्री खण.
नणयणमण यणणे नुकतेच यणज ्मवबण वदव ्म झणरे शोते. भी त ्मणांनण वलनांती केरी ल त ्मणांनी तणत ्कणऱ मण

बलनणवणठी 25 रष रूऩमणांचण ननधी भांजयू केरण. मणवणठी भी त ्मणांचण भनणऩणवन
ू आबणयी आशे . 1999 भध ्मे
ऩोंबुणणा तणरक
ु ् मणची ननभीती झणरी. भणत्र मणहठकणणी अगधकणयी मेण ्मणव तमणय नल ्शते. भी मण वलबणगणचण

आभदणय झणर ्मणनांतय ऩोंबण
ु णा तणरुक्मणरण वलकणवणच ्मण भुख ्म प्रलणशणत आणण ्मणच ्मण दृऴ ्टीने प्रमत ्न केरे.
ऩोंबण
ु णा नगय ऩांचणमतीच ्मण ननभीतीरण अद्मणऩ 5 लऴे ऩण
ू ा झणरी नणशीत भणत्र मण नगय ऩांचणमत षेत्रणत जी
वलकणवकणभे झणरी ती यणज ्मणत कोणत ्मणशी नगय ऩांचणमत षेत्रणत झणरेरी नणशी. यणज ्मणतीर कोणत ्मणशी

नगय ऩरयऴदे रण ककांलण ऩांचणमतीरण शे लण लणटणलण अळी नगय ऩांचणमतीची आकऴाक इभणयत, ऩांचणमत वशभतीची
इभणयत, तशशवर कणमणारमणची इभणयत, लनवलबणगणचे वलश्रणभगश
ृ , बणयतयत ्न अटरबफशणयी लणजऩेमी इको ऩणका,

ळ ्मणभणप्रवणद भुखजी वणलाजननक लणचनणरम, अगयफत ्ती उत ्ऩणदन प्रकर ्ऩ, टूथवऩक उत ्ऩणदन प्रकर ्ऩ, शवभें ट

यव ्त ्मणांची फणांधकणभे अवण फशुभुखी वलकणव मण ळशयणने अनुबलरण. श्री यणजयणजेळ ्लय भांदीय ऩरयवयणच ्मण
वौंदमीकयणणचे ल जजणोध ्दणयणचे कणभशी ऩण
ा लणव मेत आशे . छोटमणतरी छोटी भणगणी ऩण
ू त
ू ा कयण ्मणचण

प्रमत ्न मण बणगणचण रोकप्रनतननधी भ ्शणून भी केरण आशे . व ्लगायथणची भणगणी अवो लण कोर ्ड व ्टोये जची
ल ्मलव ्थण अवरेरी ळलऩेटी अवो अळण अनेक भणगण ्मण आभ ्शी ऩूणत
ा ्लणव आणर ्मण. भ. ज ्मोतीयणल पुरे

वबणगश
ृ णच ्मण फणांधकणभणवणठी 11 भहशन ्मणांचण कणरणलधी जयी हदरण अवरण तयीशी मेत ्मण वणडेचणय भहशन ्मणत
शे फणांधकणभ ऩूणा कयण ्मणत मेईर अवे फणांधकणभ वलबणगणच ्मण अगधकण-मणांनी वणांगीतर ्मणचे ते मणलेऱी
फोरतणनण भ ्शणणरे. शे वबणगश
ू क्णांतीवम
ु ा भशणत ्भण ज ्मोतीयणल पुरे आणण
ृ केलऱ एक लणव ्तु नवन

क्णांतीज ्मोती वणवलत्रीफणइा पुरे मणांनी घणरन
ु हदरेर ्मण आदळणांनण ऩुढे नेण ्मणचे ल ्मणवऩीठ ठयणले अळी अऩेषण
त ्मणांनी मणलेऱी फोरतणनण ल ्मक् त केरी.

ऩोंबण
ु णा तणरक
ु ् मणच ्मण ग्रणभीण बणगणत वध
ु ्दण शवांचनणच ्मण वोई उऩरफ ्ध शोण ्मणच ्मण दृऴ ्टीने आभ ्शी प्रमत ्न

केरे अवे वणांगतणनण आ. भुनगांटीलणय भ ्शणणरे, मण ऩरयवयणतीर ळेतक-मणांनण लैमक् तीक शवांचन वलशीयीांचण रणब

आभ ्शी शभऱलून हदरण. ऩऱवगणांल-आभडी उऩवण शवांचन मोजनण, हदघोयी मेथे फांदनशरकण वलतयण प्रणणरीद्लणये
शवांचन वुवलधण, गचचणऱण मेथे फांदनशरकण वलतयण प्रणणरीद्लणये शवांचन वुवलधण उऩरफ ्ध कयण ्मणचे प्रकर ्ऩ,
गेटेड फांधणये , ळेततऱे आदीांच ्मण भणध ्मभणतन
ु शवांचन वुवलधण आभ ्शी उऩरफ ्ध केर ्मणत. भणजी भणरगुजणयी

तरणलणांचे नत
ु नीकयण कयण ्मणवणठी ननधी उऩरफ ्ध केरण. टणटण ट्रव ्टच ्मण वशकणमणाने 90 गणलणांभध ्मे ळेतक-

मणांचे उत ्ऩन ्न लणढवलण ्मणच ्मण दृऴ ्टीने प्रकर ्ऩ आभ ्शी यणफवलरण. वांजम गणांधी ननयणधणय मोजनण ल वणभणजजक
अथावशणय्मणच ्मण मोजनेच ्मण रणबणथम
्ा णांच ्मण अनुदणनणत 600 रू. लरून 1000 रू. इतकी तय दोन अऩत ्मे
अवणण-मणांनण 1200 रू. इतकी लणढ आभ ्शी केरी. मण ऩुढीर कणऱणतशी मण बणगणतीर नणगरयकणांनण

योजगणयणच ्मण वांधी उऩरफ ्ध ल ्शणल ्मण, ळेतक-मणांच ्मण चेश-मणलय आनांद ननभणाण ल ्शणलण मणवणठी आऩण

प्रमत ्नळीर यणशू, अवेशी आ. भुनगांटीलणय मणलेऱी फोरतणनण भ ्शणणरे.
मणलेऱी जजर ्शण ऩरयऴदे च ्मण अध ्मषण वौ. वांध ्मण गयु नर
ु े मणांचेशी बणऴण झणरे. भणऱी वभणज फणांधलणांच ्मण

भणगण ्मणांवणठी आ. भुनगांटीलणय मणांनी जेल ्शण जेल ्शण ळफ ्द हदरण तो ऩरयश्रभऩूलक
ा ऩूणा केरण. क्णांतीवुमा भ.

ज ्मोतीयणल पुरे ल क्णांतीज ्मोती वणवलत्रीफणई पुरे मणांच ्मण लांळजणांच ्मण भणगण ्मणांची ऩत
ा ण कयण ्मणवणठी त ्मणांनी
ू त
वलधणनवबेच ्मण भणध ्मभणतुन मळव ्ली वांघऴा केरण. ऩुणे वलद्मणऩीठणरण क्णांतीज ्मोती वणवलत्रीफणई पुरे मणांचे
नणांल शभऱण ्मणवणठी त ्मणांनी मळव ्ली वांघऴा केरण. भ. ज ्मोतीयणल पुरे मणांच ्मण ऩण
ु ्मणतीर लणडमणच ्मण

दरू
ु व ्तीवणठी त ्मणांनी ननधी भांजूय कयवलरण. भुर तणरुक्मणतीर कणांतणऩेठ मेथे वबणगश
ृ णचे फणांधकणभ, वलवणऩूय
मेथे ज ्मोतीयणल पुरे आणण वणवलत्रीफणई पुरे मणांच ्मण ऩुतऱमणांची उबणयणी त ्मणांनी केरी. भणऱी वभणज
फणांधलणांच ्मण ऩोटजणतीांचण प्रळ ्न त ्मणांनी ननकणरी कणढरण. आजलय आभ ्शी वभणजफणांधलणांनी ज ्मण ज ्मण
भणगण ्मण केर ्मण त ्मण ऩूणा कयण ्मणवणठी आ. भुनगांटीलणय मणांनी जे मळव ्ली प्रमत ्न केरे ते भणऱी

वभणजफणांधल कगधशी वलवरू ळकणणय नणशी. कणमाक्भणचे वांचणरन नयें द्र फघेर मणांनी केरे. कणमाक्भणरण ऩोंबुणणा
मेथीर नणगरयकणांची रषणीम उऩजथथती शोती. वोळर डडव ्टां न ्वीांगचे ऩणरन कयत कणमाक्भ मळव ्लीरयत ्मण
वांऩन ्न झणरण.

