
*वाईफाफा सानऩीठ कानल्श्ेंट शे फरर्ायऩूय ळशयातीर उतत्भ सानकें द्र लश्ाले – आ. वधुीय भुनगंटीलाय*  

श्री वाईफाफा सानऩीठ कानल्श्ेंट फरर्ायऩूय मांनी कोयोना काऱातीर रॉकडाऊनदयभम्ान वलद्माथ ्म्ांची १५ टक्के पीव 
कभी कयणम्ाचा घेतरेरा ननणम् अबीनदंनीम आशे. जे वलद्माथी अनतळम गयीफ आशेत, झोऩडीत याशतात, जम्ांना ८५ 
टक्के पीव देताना त्राव शोत अवेर तम्ांना ळक्मतोलय ऩूण ्पीव कभी कयणम्ाफाफत भदत कयाली, अवे आलाशन 
वलधीभंडऱ रोकरेखा वमभतीच प्रभुख तथा भाजी अथभ्तं्री आ. वधुीय भुनगंटीलाय मांनी केरे. अनतळम दजेदाय मळषण 
देत वलद्माथी घडवलणम्ाचे काभ कयणाये श्री वाईफाफा सानऩीठ कानल्श्ेंट मा ळशयातीर उतत्भ सानकें द्र ठयाले अळी 
अऩेषा तम्ांनी मालेऱी लम्क्त केरी.  
ददनांक १४ ऑक्टोफय २०२१ योजी श्री वाईफाफा सानऩीठ कानल्श्ेंट फरर्ायऩूय द्लाया आमोजजत कामक््रभात आ. वधुीय 
भुनगंटीलाय फोरत शोते. मालेऱी भचंालय बाजऩाचे जमे्ऴठ् नेते श्री चंदनमवशंजी चंदेर, वंवथे्चे अधम्ष श्री. रखनमवशं 
चंदेर, फरर्ायऩूयचे नगयाधम्ष शयीळ ळभा,् प्राचाम ्ककयण चंदेर, तशमवरदाय वजंम याईंचलाय, ऩोमरव ननयीषक उभेळ 
ऩाटीर, ळाऱा वमभती अधम्ष श्री. लाचवऩती, श्री. गुराफमवशं चलश्ाण, प्रकाळ ऩटेर, श्री. गजेड्डीलाय, काळीमवशं, मळलचंद 
द्लीलेदी, वभीय केने आदीचंी प्राभुखम्ाने उऩजथथती शोती.  
कामक््रभात गोंडलाना वलद्माऩीठातून भेकॅननकर इंजजननअयींग भधमे् दवुया भेयीट आरम्ाफद्दर ळुबभ याजबौय मा 
वलद्माथ ्म्ाचा वतक्ाय कयणम्ात आरा. ळुबभकडून पे्रयणा घेत अनम् वलद्माथ ्म्ांनीशी सानाचा प्रकाळ ऩवयलाला अवे 
आलाशन आ. भुनगंटीलाय मानंी केरे. मालेऱी फोरताना आ. भुनगंटीलाय ऩुढे भश्णारे, कोयोनाचम्ा लैजवलक भशाभायीत 
अनेकांनी वकंटाचा, आऩतत्ीचा वाभना केरा. काशींनी मा आऩतत्ीचे इऴट्ाऩतत्ीत रूऩातंय केरे. वाभानम् सान 
लाढवलत आयोगम्ावाठी, वभाजावाठी काशींनी काभ केरे. श्री वाईफाफा सानऩीठ कानल्श्ेंटने वुधद्ा मा काऱात 
कोणताशी ळावकीम जी.आय. नवताना वलद्माथ ्म्ांची पीव कभी कयणम्ाचा ननणम् घेलून वभाजावभोय आगऱा आदळ ्
ननभा्ण केरा आशे. काशी ददलवाऩूली मुऩीएववी चा ननकार जाशीय झारा. मात चंद्रऩूय जजरश्मातीर तीन भुरे 
उतत्ीण ्झारीत. शी अनतळम अबीभानाची फाफ आशे. भरा काशी वलळेऴ कयामचे आशे शे जो अन्तभन्ात ठयलतो तोच 
शे काभ मळवल्ीऩणे करू ळकतो. मुऩीएववी ऩरयषेत जी भरेु उतत्ीण ्झारीत तम्ा वलद्माथ ्म्ांनी भी वुरू केरेरम्ा 
लाचनारमाचा पामदा तम्ांना झारम्ाचे वांगीतरे. तम्ालेऱी भरा वलळेऴ आनंद झारा. भी चंद्रऩूय, फरर्ायऩूय, भुर, 

ऩोंबुणा ्मा दठकाणी लाचनारम ल अबम्ामवका ननभा्ण केरम्ा. तम्ा भाधम्भातुन वऩ्धा ्ऩरयषांची तमायी 
कयणम्ावाठी ऩुवत्के उऩरफध् केरीत. मा भाधम्भातुन जजरश्मातीर वलद्माथ ्म्ांना राब मभऱारा माचा वलळेऴ आनंद 
भरा आशे, अवेशी ते भश्णारे.  
वाईफाफा सानऩीठ कॉनल्श्ेंट चम्ा मळषकांनी ऑनराईन प्रणारीचम्ा भाधम्भातुन वलद्माथ ्म्ांना मळषण ददरे. ‘खारी 
शाथ आए शै, खारी शाथ जाना शै’ शे फयेचदा आऩण ऐकरे आशे. ऩण शे अधव्तम् आशे. ळयीय खारी शाथ जाईर भात्र 
आतभ्ा अभय आशे. लायंलाय आऩरा जनभ् शोणाय आशे. भागचम्ा जनभ्ीचे सान वंवक्ाय घेलून मेते. माऩुढे जग शे 
सानाचम्ा आधायालयच ऩुढे जाणाय आशे. वभाजारा आऩण काशी देणे रागतो. मा बालनेतुन जो काभ कयतो तो 
नेशभी मळवल्ी शोतो. सानाचम्ा आधायालय बायताने पाय ऩूली कण कण भें बगलान शै अवे वांगीतरे. अभेयीकेने 
शजायों कयोडो रूऩमे खच ्करून केरेरम्ा वळंोधनाचम्ा भाधम्भातुन गॉड ऩाटीकर प्रतमे्क लवतु्त आशे अवे 
वांगीतरे. मातुनच बायताचे शे्रऴठ्तल् ददवुन मेते. वाईफाफा सानऩीठ कानल्श्ेंट आजलय ननऴठे्ने सानदानाचे काभ केरे 
आशे. बवलऴम्ात शे कॉनल्श्ेंट फरर्ायऩूय ळशयातीर उतत्भ सानकें द्र ठयेर अवा वलळल्ाव तम्ांनी मालेऱी फोरताना 
लम्क्त केरा. ळशयातीर नागरयकांनी रवीकयणालय बय देत जनजागतृी कयाली ल जावत्ीत जावत् रोकानंी 
रवीकयणाचा राब घम्ाला मावाठी प्रमतन् कयालमाचे आलाशनशी तम्ांनी मालेऱी केरे. कामक््रभारा ववंथे्चे वल ्
ऩदाधधकायी वदवम्, मळषक, मळषीका, कभच्ायी ऩारक, वलद्माथी, ननभंत्रीत आदीचंी उऩजथथती शोती. 
 


