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*ऩऱवगाल-आभडी उऩवा सवचन मनानेच्मा फद नसरणा धलतयण रणाणारीचा बभीऩान वनशऱा
वऩन्न*
=====================================================================
ऩऱवगाल-आभडी उऩवा सवचन मनानेवाठी णेरेरा वघऴथ पऱारा आरा, त्मारा णऱव चढधलयमाचा
शा णामथक्रभ आशे . वदय मनानेच्मा भामभातान दशा गालातीर 2462 शे क्टय षेराव सवचनाचा राब
सभऱणाय आशे . फद नसरणा धलतयण रणाणारीच्मा भामभातान सवचन वधा लधा उऩर्ध णययमाच्मा
णाभाचा ळाबायब झारा अवन मा ऩाढीर णाऱात ळेतण-माचे उत्ऩन्न द्ा ऩट णययमाच्मा ष्टीने,

त्माच्मा ाीलनात आनद यनभाथण णयत त्माचे ाीलनभान उचालयमाच्मा ष्टीने यनमनान आऩण
णयणाय आशनत, अवे रणायतऩादन अथथ ल लनभरी तथा चद्रऩय जाशमाचे ऩारणभरी वध
ा ीय

भन
ा गटीलाय मानी णेरे. ळेतीचे अथथळास्तर फदरयमाचे यामस्ततयीम यनमनान णयताना त्माची ववा
ा लात
फरायऩय धलधानवबा षेराऩावनच णयणाय अवमाचे ते मालेऱी फनरताना म्शणारे.

ददनाण 7 ाानेलायी यनाी फरायऩय तारक्
ा मातीर ऩऱवगाल-आभडी उऩवा सवचन मनानेच्मा फद
नसरणा धलतयण रणाणारी द्लाये सवचन वधा लधा ऩायधलयमाच्मा णाभाच्मा बभीऩान वभायबाच्मा
यनभीत्ताने आमनजात ााशीय वबेत ते फनरत शनते. मालेऱी भचालय भशायार लनधलणाव

भशाभडऱाचे अमष चदनसवश चदे र, जाशा ऩषयऴदे चे अमष दे लयाल बोंगऱे , बााऩा नेते रणाभनद
णड, जाशा ऩषयऴद वदस्तमा व . लाळारी फादरलाय, अॅड. शयीळ गेडाभ, फरायऩय तारण
ा ा बााऩाचे
अमष िणळनय ऩददरलाय, वयचचटणीव यभेळ धऩऩये , फरायऩय ऩचामत वसभतीचे वबाऩती गनधलद
ऩनडे, उऩवबाऩती व . इददया धऩऩये , ऩचामत वसभती वदस्तम वनभे्लय ऩदभचगयीलाय, व . धलद्मा
गेडाभ आदीवश ऩषयवयातीर ग्राभ ऩचामतीच्मा वयऩचाची उऩजस्तथती शनती.
मालेऱी फनरताना अथथभरी वध
ा ीय भन
ा गटीलाय ऩाढे म्शणारे, मा मनानेच्मा भामभातान दशा गालाना
सवचनाचा राब सभऱे र ल मेथीर ऩीण ऩदती व
ा दा फदरेर. ळेतण-माना वेंद्रीम ळेती, आधायनण
तरसानालय आधाषयत ळेती आदीफाफत भागथदळथन ल रणासळषणावाठी अामऩय मेथे ऩााफ नॅळनर

फँणेच्मा वशणामाथने ळेतणयी रणासळषण णेंद्र आऩण उबायत आशनत. भर
ा तारक्
ा मात दा ध ्मलवाम
लाढाला त्माभामभातान ्लेतक्राती ्शाली माष्टीने आऩण रणामत्नळीर आशनत. ऩोंबण
ा ाथ मेथे

भधभ
ा षीणा ऩारनारा चारना दे त णृऴी उद्मनगाचा ळब
ा ायब आऩण णेरा आशे . चचचडनश फॅयेाच्मा
भामभातान चद्रऩय जाशमातीर 28 गालाना सवचनाची वधा लधा उऩर्ध शनणाय अवन रलणयच
यारऩतीच्मा शस्तते मा सवचन रणाणऩाचे रनणाऩथण आऩण णयणाय आशनत. चादा ते फादा मा

मनानेअतगथत चचचाऱा ल रगतच्मा गालाभमे ऩाईऩराईन द्लाये सवचनाची वधा लधा उऩर्ध

णययमावाठी 23 णनटी वा. यनधी भाय णेरा अवन त्मा णाभारा व
ा दा ववा
ा लात झारी आशे . भााी

भारगा
ा ायी तरालाच्मा धलळेऴ दवा
ा स्ततीची णाभे आऩण ऩणथत्लाव आणरी आशे . शा भतदाय वघ आयन
माक्त भतदाय वघ ठयाला माष्टीने आऩण मनाना आीरी अवन फरायऩय तारक्
ा मात व
ा दा शा
उऩक्रभ आऩण याफधलणाय आशनत. उत्तभ आयनमवेला ऩायधलयमावाठी भाननया मेथे धलळेऴ फाफ

म्शणन रणााथसभण आयनम णेंद्र आऩण भाय णयधलरे आशे . उभयी ऩनतदाय मेथे रणााथसभण आयनम
णेंद्र भाय णेरे आशे . णऱभना मेथीर रणााथसभण आयनम णेंद्रावाठी यनधीची अडचण दय झारी
अवन रलणयच वदय आयनम णेंद्र व
ा दा ानतेच्मा वेलेत वााा शनईर. मा भतदाय वघातीर

अगणलाडमा आमएवओ भानािणत णयत त्मा भामभातन
ा 0 ते 6 लमनगाटातीर फारणाना उत्तभ
वस्तणाय ल सळषण दे यमाची मनाना आऩण आीरी आशे . मा ऩषयवयातीर ळेतणयी वऩन्न ्शाला,
वधन ्शाला मावाठी टाटा रस्तट च्मा वशणामाथने 92 गालाभमे वधन ळेतणयी रणाणऩ आऩण
याफधलत आशनत. ळेतण-माना भदत ल भागथदळथन णययमावाठी ळेतणयी सभर आऩण नेभणाय अवन
फरायऩय तारक्
ा मातीर गालाभमे अतगथत यस्तत्माच्मा फाधणाभावाठी 15 णनटी वाऩमाचा यनधी

उऩर्ध णययमाची घनऴणा त्मानी मालेऱी फनरताना णेरी. मा तारक्
ा मातीर नागषयणानी गेरी 25
लऴे आऩमालय बयबवान रणाेभ णेरे आशे . मा रणाेभातन
ा भी णचधशी उतयाई शनल ळणणाय नाशी. एय्शी
नागषयण शभ ताम्शाये वाथ शा म्शणत भरा आ्लस्तत णयतात, आता ताभच्मा धलणावावाठी भी
ताभच्मा वदा ल वनफत आशे अळी लाशी त्मानी मालेऱी फनरताना ददरी.

णामथक्रभाचे रणाास्तताधलण रघा ऩाटफधाये धलबागाचे णामथणायी असबमता श्री. लाणाडे मानी णेरे.

ऩऱवगाल-आभडी उऩवा सवचन मनानेची धलस्ततत
ा ददरी.
ृ भादशती त्मानी आऩमा रणाास्तताधलणातन
मालेऱी फनरताना जाशा ऩषयऴद वदस्तमा व . लाळारी फ
ा दरलाय मानी फरायऩय तारक्
ा माच्मा

ग्राभीण बागात अथथभरी वध
ा ीय भन
ा गटीलाय मानी णेरेमा धलणावणाभाची भादशती ददरी. अथथभरी

वध
ा ीय भन
ा गटीलाय मानी दाीधलरेमा धलणावाच्मा लाटे लय आऩण माऩढ
ा े शी लाटचार णयणाय अवन
त्माच्मा वाऩाने मा ऩषयवयातीर नागषयणाना दे लदत बेटमाचे बालनदगाय त्मानी मालेऱी फनरताना
णाढरे. मालेऱी जाशा ऩषयऴदे चे अमष दे लयाल बोंगऱे , ऩचामत वसभतीचे वबाऩती गनधलद ऩनडे,
जाशा ऩषयऴद वदस्तम शयीळ गेडाभ माचीशी बाऴणे झारीत.
अथथभरी वध
ा ीय भन
ा गटीलाय मानी ऩऱवगाल-आभडी उऩवा सवचन मनानेवाठी 1996 ऩावन णेरेमा

ववदीम वघऴाथलय ष्टीषेऩ टाणणाय सवचन वघऴथ मा ऩाजस्ततणेचे धलभनचन चदनसवश चदे र ल अन्म
भान्मलयाच्मा शस्तते णययमात आरे. मावफधीची लनी चचरिपत व
ा दा दाीधलयमात आरी.

णामथक्रभारा ऩऱवगाल, आभडी ल ऩषयवयातीर नागषयणाची भनठमा वख्मेने उऩजस्तथती शनती.

