*बमभुक्त-बूक भुक्त आणण वलऴभताभक्
ु त भशायाष्ट्र घडलण्मावाठी वलाांनी मभऱून काभ कयण्माचे
अथथभंत्रमांचे आलाशन*

*अथथभंत्रमांच्मा शस्ते आदळथ प्रळावकीम अधधकाऱमांचा गौयल*
===========================================================================
भुंफई दद. ७: बमभुक्त, बूक भुक्त आणण वलऴभता भुक्त भशायाष्ट्र घडलण्माभध्मे याज्म ळावनाच्मा वेलेत

अवरेल्मा प्रत्मेक अधधकायी-कभथचाऱमांची बूमभका भशत्लाची अवून चरा, आऩण वलथ मभऱून अवा भशायाष्ट्र
आणण अवा दे ळ घडलू मा, अवे आलाशन अथथभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय मांनी केरे.

आज भशायाष्ट्र याज्म याजऩत्रत्रत अधधकायी भशावंघाचा ३३ ला लधाथऩनददन कामथक्रभ भंत्रारमात वंऩन्न झारा
त्मालेऱी ते फोरत शोते. कामथक्रभाव अधधकायी भशावंघाचे भुख्म वल्रागाय ग.दद. कुरथे, अध्मष वलनोद
दे वाई, दग
ु ाथ भदशरा भंच च्मा अध्मष डॉ. वोनारी कदभ, कोऴाध्मष ननतीन काऱे , वयधचटणीव वभीय

बाटकय मांच्मावश आदळथ प्रळावक म्शणून ज्मा अधधकाऱमांचा गौयल झारा ते काभगाय वलबागाचे वश वधचल
डॉ. भशें द्र कल्माणकय, ऩुणे जजल्शा ऩरयऴदे चे भुख्म कामथकायी अधधकायी वुयज भांढये , वांगरीच्मा भदशरा ल

फारवलकाव अधधकायी वुलणाथ ऩलाय आणण याज्मबयातीर याजऩत्रत्रत अधधकायी भशावंघाचे वदस्म, अधधकायी
भोठ्मा वंख्मेने उऩजस्थत शोते.

ळावकीम अधधकायी-कभथचाऱमांचे प्रश्न वोडलण्मावाठी ऩण
ू थ ळक्तीने आऩण प्रमत्न करू अवे वांगन
ू श्री.
भुनगंटीलाय म्शणारे की, याजऩत्रत्रत अधधकायी भशावंघाने उत्तभ कामथवंस्कृती रुजलतांना जनतेचे वेलक
म्शणून प्राभाणणकऩणे काभ केरे आशे .वलाांच्मा एकत्रत्रत प्रमत्नातून आणण श्रभातून शे याज्म दे ळात

प्रगतीऩथालय अग्रेवय आशे . दे ळाच्मा वकर याष्ट्रीम उत्ऩन्नात भशायाष्ट्राचा दशस्वा १५ टक्के आशे . काशी
याज्मांभध्मे अजून ऩाचला लेतन आमोग रागू झारेरा नाशी. भशायाष्ट्राने वातला लेतन आमोग रागू केरा

आशे . आऩण वलथजण मभऱून अजून भेशनत करू, काभ करू आणण केंद्राने दे ण्माआधी आठला लेतन आमोग
दे ण्मावाठी याज्म आधथथकदृष्ट्टमा वषभ करू अवेशी ते म्शणारे.

अगय तभ
ु दनु नमा फदरनेलारो को ढुुँढ यशे शो तो आईने भे अऩना चेशया दे खो, फाशे यची व्मक्ती मेऊन वभाज
वुधाये र शे ळक्म शोत नवतं अवं वांगून अथथभंत्री म्शणारे की, भशायाष्ट्राच्मा कामथवंस्कृतीरा अधधक

वषभऩणे ऩुढे नेतांना अधधकायी भशावंघाने शा वलचाय याज्मबय ऩोशोचलण्माची गयज आशे . अधधकायी

भशावंघाने आज भांडरेल्मा अधधकाऱमांच्मा वलवलध प्रश्नांलय वयकाय गांबीमाथने वलचाय कयीर ऩयं तू त्मावाठी
प्रळावनातल्मा अधधकाऱमांनीशी तकथळास्त्राच्मा आधायालय वकायात्भक बूमभका घेणे गयजेचे अवल्माचे शी
त्मांनी स्ऩष्ट्ट केरे.

भदशरा अधधकायी-कभथचाऱमांचे प्रश्न वंलेदनळीरऩणे शाताऱणे गयजेचे अवल्माचे वांगून श्री. भन
ु गंटीलाय

म्शणारे की, शे याज्म वलथ घटकांना न्माम दे णाये याज्म व्शाले मावाठी ळावनातीर एक भंत्री म्शणून आऩण

काभ कयत आरो आशोत. ज्मांच्मावाठी आऩल्मारा ननणथम घ्मालमाचा आशे , त्मांच्मा जागी भी अवतो तय?

शा वलचाय डोळ्मावभोय ठे ऊन वकायात्भक ननणथम घेण्माचे धोयण स्लीकायल्मानेच ळावकीम कभथचाऱमांच्मा
भत्ृ मू नंतय त्माच्मा वलधला ऩत्नीने ऩन
ु वलथलाश केरा तय नतची फंद शोणायी ऩेन्ळन नतच्मा शमातीऩमांत वरु
ु
ठे लण्माचा भशत्लाचा ननणथम आऩण घेतरा, प्रुवती यजेचा कारालधी लाढलरा, एकट्मा ळावकीम

कभथचाऱमांच्मा भत्ृ मूनंतय त्मांच्मा आई-लडडरांना वेलाननलत्त
ृ ीलेतनाचा राब दे ण्माचा ननणथम घेतरा. कायण

चांगरा अधधकायी- कभथचायी शा याज्माच्मा प्रळावकीम व्मलस्थेचा “कणा” आशे आणण तो भजफूत याशाला
शीच आऩरी इच्छा आशे अवेशी ते म्शणारे.

वांगरीच्मा भदशरा ल फार वलकाव अधधकायी श्रीभती ऩलाय मांचे त्मांनी वलळेऴ कौतूक केरे. प्रळावकीम

वेलेतीर अधधकाऱमांनी ॲन्टीकयप्ळनच्मा अधधकाऱमांचे वशकामथ घेऊन राच दे णाऱमारा ऩकडून दे णे शी खयच
खूऩ कौतूकाची फाफ अवल्माचे ते म्शणारे. कयप्ळनरा “नो” म्शणणाऱमा अळा अधधकायी आणण कभथचाऱमांना
प्रोत्वाशन दे णायी एखादी मोजना आणता मेईर का माचा शी वलचाय केरा जाईर अवे शी ते म्शणारे.

कामथक्रभात अथथभंत्रमांच्मा शस्ते याजऩत्रत्रत अधधकायी भशावंघाच्मा आदळथ जजल्शा वभन्लम वमभतीच्मा
ऩदाधधकाऱमांचा वत्काय कयण्मात आरा. भशावंघाच्मा लावऴथक डडये क्टयीचे तवेच वांस्कृनतक कामथ वंचारक
स्लाती काऱे मांच्मा “प्रनतरूऩ” मा अनुलाददत ऩुस्तकाचे प्रकाळनशी त्मांच्मा शस्ते कयण्मात आरे.

अधधकायी भशावंघाच्मालतीने कामथक्रभात वातला लेतन आमोग रागू केल्माफद्दर अथथभंत्रमांचे आबाय

भानण्मात आरे. त्माचफयोफय आश्लामवत प्रगती मोजनेत फाधा ठयणायी ५४०० च्मा ग्रेड ऩेची फाधा दयू करून
वलाांना १०,२० आणण ३० मा तीन टप्प्मांचा राब दे ण्मात माला, अधधकाऱमांच्मा ऩाल्मांना अनुकंऩा तत्लालय
नोकयी दे तांना प्रकल्ऩग्रस्तांच्मा मादीतून स्लतंत्र करून ती ददरी जाली,लेतन त्रट
ू ी वमभतीचा अशलार के.ऩी

फषी वमभतीकडून १५ पेब्रुलायीच्मा आत ळावनाकडे वादय शोईर माची काऱजी घेतरी जाली, ननलत्त
ृ ी आणण

नलीन नेभणक
ू ा माभध्मे लाढत जाणायी रयक्तऩदांची दयी कभी कयाली, कंत्राटी ऩद्धतीने शोणायी कभथचाऱमांची
बयती थांफलाली, ऩाच ददलवांचा आठलडा कयाला, ऩेन्ळनवथना तीन शप्त्मात वातव्मा लेतन आमोगाची

थकफाकी दे ण्मात माली, वेलाननलत्त
ृ ीचे लम ६० कयाले, चक्राकाय फदरी धोयणातून ककभान भदशरांना वूट

द्माली, फ गटाप्रभाणे अ गटातीर अधधकाऱमांच्मा फदल्मा शी वभुऩदे ळनातून व्शाव्मात आणण भशावंघाच्मा मा
प्रश्नांच्मा वोडलणूकीवाठी अथथभंत्रमांनी त्माचे नेतत्ृ ल स्लीकारून शे प्रश्न भुख्मभंत्रमावभोय भांडालेत आणण
वोडलालेत अळी अऩेषा मालेऱी व्मक्त कयण्मात आरी.

