*शळलजमंती शा केलऱ छत्रऩतींचे व ्भयण कयण ्माचा ददलव नवन
ू यमतेचे याज ्म ननभााण कयण ्माचा वंकर ्ऩ ददलव –
आ. वध
ु ीय भुनगंटीलाय*

*फर ्रायऩूयात बाजमभ
ु ोतपे शळलजमंती उत ्वल उत ्वाशात वंऩन ्न*

छत्रऩती शळलाजी भशायाजांनी कामभ यमतेच ्मा कर ्माणाचा वलचाय केरा. यमतेच ्मा हृदमातीर शवंशावनारा त ्मांनी
कामभ भशत ्ल ददरे. छत्रऩतींचे नांल उच ्चायताच आऩर ्मा ळयीयात एक उत ्वाश वंचायतो, आऩर ्मारा भोठी ऊजाा

शभऱते. शळलजमंती शा केलऱ छत्रऩती शळलाजी भशायाजांचे व ्भयण कयण ्माचा, त ्मांना आदयांजरी लाशण ्माचा ददलव
नवून त ्मांच ्मा वंकर ्ऩनेतीर यमतेचे याज ्म ननभााण कयण ्माचा वंकर ्ऩ कयण ्माचा ददलव अवर ्माचे प्रनतऩादन
वलधीभंडऱ रोकरेखा वशभतीचे प्रभुख तथा भाजी अथाभत्र
ं ी आ. वध
ु ीय भुनगंटीलाय मांनी केरे.

ददनांक १९ पेब्रल
ु ायी योजी फर ्रायऩूय मेथे शळलजमंतीननभीत ्त आमोजजत उत ्वलात आ. वध
ु ीय भुनगंटीलाय फोरत शोते.
बायतीम जनता मुला भोचाातपे फर ्रायऩूय ळशयात आमोजजत शळलजमंती उत ्वलारा आ. भुनगंटीलाय मांच ्मावश

बाजऩाचे जजर ्शाध ्मष दे लयाल बोंगऱे , भाजी जजर ्शाध ्मष तवेच फर ्रायऩयू चे नगयाध ्मष शयीळ ळभाा, अजम दफ
ु े, याजू
दायी, याजू गुंडट
े ी आदींची प्राभख
ु ्माने उऩजथथती शोती.

मालेऱी फोरताना आ. वध
ु ीय भुनगंटीलाय ऩुढे भ ्शणारे, मा जगात अनेक याजे झारे. भात्र छत्रऩती शळलाजी भशायाज शे
यमतेचे याजे शोते. यमतेच ्मा भनातीर ओऱखणाया, त ्मांचे वख
ु द्ु ख जाणणाया, त ्मांच ्मा वख
ु द्ु खात वभयव शोणाया
ं फांनी याभामण, भशाबायतातीर कथांच ्मा भाध ्मभातन
जाणता याजा शोते. जजजाऊ भ वाशे
ु ऩयाक्रभाचे वंथकाय

त ्मांच ्मालय फारऩणाऩावन
ू केरे. १५ ल ्मा लऴी भालऱमांवश तोयणा जजंकत व ्लयाज ्माचे तोयण फांधणाये छत्रऩती

शळलयाम भ ्शणजे अरौकीक ऩयाक्रभाचे धनी शोते. दव
ु -मांच ्मा धभााचा आदय, वन ्भान कयण ्माची बालना, शळकलण

छत्रऩती शळलाजी भशायाजांनी आऩर ्मारा ददरी आशे . गननभी काला शा त ्मांच ्मा मुध ्दतंत्राचा आत ्भा शोता. शे मध
ु ्दतंत्र
जागनतक कुतुशराचा ल अब ्मावाचा वलऴम ठयरे आशे . भयाठमांच ्मा वला ळत्रूंवलरूध ्द भयाठमांनी मा मुध ्दतंत्राचा लाऩय

केरेरा शोता. भयाठमांभध ्मे व ्लयाज ्माची प्रेयणा ननभााण शोत अवताना गननभी काला मध
ु ्दतंत्राने त ्मांना अनेक वलजम

शभऱलन
ू ददरे. छत्रऩती शळलाजी भशायाजांचे वभथा याभदाव व ्लाभींनी केरेरे लणान त ्मांच ्मा अरौकीक ल ्मक् तीभत ्लाचे
लणान आशे . ते ख-माअथााने ननतीलंत, ऩुण ्मलंत, जाणता याजा आशे , अवेशी आ. वध
ु ीय भुनगंटीलाय भ ्शणारे.

मालेऱी शळलजमंती ननभीत ्त बल ्म शभयलणूक ळशयातून काढण ्मात आरी. कामाक्रभव ्थऱी आ. भुनगंटीलाय मांच ्मा

शव ्ते शळलयामांच ्मा प्रनतभेचे ऩूजन कयण ्मात आरे, शळलयामाच ्मा गौयलाथा ऩोलाडा ल वांव ्कृतीक नत
ृ ्म अवे कामाक्रभ
मालेऱी वंऩन ्न झारे. छत्रऩती शळलाजी भशायाजांच ्मा जीलनालय आधारयत वाभान ्म सान व ्ऩधाा ल ननफंध व ्ऩधेचे
आमोजन कयण ्मात आरे शोते. माभध ्मे फर ्रायऩयू ळशयातीर 33 ळाऱा आणण भशावलद्मारमातीर वात शजाय

वलद्माथम
्ा ांनी वशबाग घेतरा. मातीर वलजेते ड री ननऴाद, श्रेम फडकेरलाय, रूतुजा कुडे, दटना ऩयवट
ु कय, भोशीनी वाऱले,
वाशीर केळकय मांना आ. वध
ु ीय भुनगंटीलाय मांच ्मा शव ्ते ऩारयतोऴीके वलतयीत कयण ्मात आरी.

कामाक्रभाचे वंचारन बाजमुभो जजर ्शाध ्मष आशळऴ दे लतऱे ल धभाप्रकळ दफ
ु े मांनी केरे. कामाक्रभाच ्मा मळव ्लीतेवाठी
काळी शवंश, शळलचंद ल ्दीलेदी, ननरेळ खयफडे,कांता ढोके, ये णुका दध
ु े, लैळारी जोळी, वायीका कनकभ, जमश्री भोशुरे,
व ्लाभी यामफयभ, अरूण लाघभाये , भशें द्र ढोके, वल
ु णाा बटायकय, यणंजम शवंश, भनीऴ ऩांड,े फच
ु य्मा कंदीलाय, ऩभ
ु न भोडक,
शभथीरेळ ऩांड,े आददत ्म शळंगाडे, प्रतीक फायवागडे, वंजम फाजऩेई, भोशीत डंगोये , ककळोय भोशुरे, मेरय्मा दावयप, भौरा
नीऴाद, भनीऴ याभीरा, वलळार ळभाा, यींकु गुऩ ्ता, गुरळन ळभाा, भनीऴ शभश्रा, याशूर कालऱे , शळलाजी चांदेकय, भशे ळ
श्रीयं ग, ओभ ऩलाय, केतन शळंदे, वतीळ कनकभ, प्रकाळ दोतऩेर ्री, वुधाकय ऩायधी, अळोक वोनकय, प्रचशरत

धणये ,अशबऴेक वतोकय, वलनम वलश्लकभाा,वऩमूऴ भेश्राभ, ळुबभ फशुयीमा, वनतळ फांगडे, अरूण बटायकय, कातीक याभटे के,
याजु दावयलाय, याजेळ कैथलाव, यली याठोड, घनळ ्माभ फयु डकय, नंद ू नाडभलाय, शळलबोरा शवंग, श्रीननलाव चेयकुतोटालाय
आदींनी अथक ऩरयश्रभ घेतरे. कामाक्रभारा नागरयकांची भोठमा वंख ्मेने उऩजथथती शोती.

