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चांद्रऩूय दद. १५ वप्टेंफय : ऩणेु वलद्माऩीठारा क्ाांततज्मोती वावलत्रीफाई पुरे माांच्मा नालाचा नाभवल्ताय 
कयण्मावाठी िी वांवदीम रढाई भी रढरी. त्माच ऩद्धतीने याज्म, कें द्र ज्मा ज्मा व्माववऩठालय ळक्म आशे 
त्मा दठकाणी भशात्भा ज्मोततफा पुरे ल क्ाांतीज्मोती वावलत्रीफाई पुरे माांना बायतयत्न मभऱाले, मावाठी प्रमत्न 
कयेर, अवे प्रततऩादन याज्माचे वलत्त, तनमोिन ल लने भांत्री तथा चांद्रऩयू जिल्ह्माचे ऩारक भांत्री वुधीय 
भुनगांटीलाय माांनी भूर मेथीर भेऱाव्माभध्मे ददरे. 
भूर मेथे आमोजित भाऱी वभाि फाांधलाांच्मा भेऱाव्माभध्मे आि ते वांफोधधत कयीत शोते. मालऱेी त्माांनी 
भशात्भा ज्मोततफा पुरे ल क्ाांततज्मोती वावलत्रीफाई पुरे माांच्मा ऩुज्तकेचे देखीर वलभोचन केरे. 
भशात्भा ज्मोततफा पुरे माांच्मा लायवाांना त्माांचा न्माय्म शक्क मभऱलून देणे, ्त्री मळषणाची भुशूताभेढ 

योलणाऱ्मा मबड ेलाड्मारा याष्ट्रीम ्भायकाचा दिाा मभऱाला मावाठी प्रमत्न कयणे, ऩुणे वलद्माऩीठारा 
सानज्मोती वावलत्रीफाई पुरे वलद्माऩीठ शे नाल देण्मावाठी केरेरे प्रमत्न, मा रढमा वांदबाातीर त्माांच्मा 
वलधधभांडऱातीर काभकािालय आधारयत ऩु् तकाचे देखीर आि प्रकाळन झारे. भाऱी वभाि फाांधलाांच्मा 
बव्म भेऱाव्मारा ते वांफोधधत कयीत शोत.े 
भशायाष्ट्रातीर थोय ऩुरुऴाांच्मा भशात््मारा िनतेऩुढे आणण्मावाठी शे वयकाय कदटफद्ध आशे. त्मावाठी 
वलयोधी ऩषात अवताना ऩावूनचा आऩरा वांघऴा देखीर कामभ आशे. वलद्मेचे भाशेयघय अवणाऱ्मा ऩुणे 
वलद्माऩीठाचा नाभवल्ताय कयताना आऩरी बूमभका तनजचचत शोती. ज्मा बूमभकेतून क्ाांतीज्मोती वावलत्रीफाई 
पुरे माांनी वला वभािाच्मा रोकाांना मळक्षषत कयण्मावाठी वांघऴा केरा. त्माांचे अांततभ ध्मेम रषात घेऊन 
वभािाने वलचाय कयाला. वफ िाती वभान शै, मा भानलतेच्मा भांत्रारा क्ाांतीज्मोती वावलत्रीफाई पुरे माांनी 
त्मा काऱात फऱ ददरे आशे. त्माभुऱे क्ाांतीज्मोती वावलत्रीफाईचा लायवा प्रत्मेक भुरीांनी चारलाला, अवे 

आलाशनशी त्माांनी मालेऱी केरे. 
ज्मा भशाभानलाने मळषणाचा भांत्र आभच्मा शाती ददरा. भिफूत वभािव्मल्था घडवलण्मावाठी मळषणाची 
आलचमकता वभािारा ऩटलनू ददरी. त्माांच्मा लांळिारा न्माम देणे शे भाझ ेकताव्म शोते. त्मावाठी आऩण 
प्रमत्न केरा अवल्हमाचे त्माांनी मालेऱी ्ऩष्ट्ट केरे . 
मावोफतच त्माांनी क्ाांतीवुमा भशात्भा ज्मोततफा पुरे आणण क्ाांतीज्मोती वावलत्रीफाई पुरे माांना भयणोत्तय 
बायतयत्न मा उऩाधीने वन्भातनत कयण्मावाठी आऩरे प्रमत्न आणखी लाढवलण्मात मेईर, अवे ्ऩष्ट्ट केरे. 
आि ऩमतं भशात्भा ज्मोततफा पुरे माांच्मा वांदबाात उचररेल्हमा प्रत्मेक वलधामक कामाारा आऩल्हमारा मळ 
आरे अवून याज्म ल कें द्र ळावन ्तयालय शा प्रचन तनकारी रालू अवे आचल्त उद्गाय त्माांनी मालेऱी 
काढरे. 



भूर मादठकाणी भाऱी वभािाचे वबागशृ तनभााण कयण्माफाफत भागणी मा भेऱाव्मात कयण्मात आरी शोती. 
त्मारा देखीर त्माांनी मालेऱी भांिुयी ददरी. भशात्भा ज्मोततफा पुरे माांचे नाल देण्मात आरेल्हमा भुर मेथीर 
चौकाचे वौंदमीकयण कयण्मात मेईर अवे त्माांनी वाांधगतरे. 
गेल्हमा ऩाच लऴाात मा ऩरयवयात केरेल्हमा वलकावकाभाांचा आढाला त्माांनी वादय केरा. ते ्शणारे की, शा 
जिल्हशा भशायाष्ट्रातरा वलााधधक ऩाणीदाय जिल्हशा फनाला मावाठी आऩरा प्रमत्न वु  आशे. ळतेकऱ्माांना 
भोठ्मा प्रभाणात मवांचनावाठी वोमी उऩरब्ध व्शाव्मात मावाठी आऩण प्रमत्नळीर अवून ऩाटाच्मा 
ऩाण्माद्लाये फांधन नमरकेद्लाये, जिथे ळक्म अवेर ततथे वलदशयीतून ऩाणी उऩरब्ध क न देण्माचा प्रमत्न 
आशे. भात्र प्रत्मेक ळतेारा जिल्ह्माभध्मे ऩाणी मभऱाल ेमावाठी आऩरे प्रमत्न वु  अवल्हमाचे त्माांनी 
वाांधगतरे. भशायाष्ट्रातरा वलााधधक ऩाणीदाय जिल्हशा ्शणून चांद्रऩूय रलकयच नालरौकककाव मेईर, अवेशी 
त्माांनी मालेऱी आत्भवलचलावाने वाांधगतरे. 
भशात्भा ज्मोततफा पुरे ल वावलत्रीफाई पुरे माांची मळषणावाठी आऩरे आमुष्ट्म लेचरे. मा ऩरयवयात दिेदाय 
मळषण मभऱाले, मावाठी आऩरे प्रमत्न वु  अवून ळून्म ते वशा लमोगटातीर भरुाांना आऩरा अधधकाांळ 
लेऱा ज्मा दठकाणी काढाला रागतो, अळा अांगणलाडी दिेदाय कयण्माकड ेआऩरे रष अधधक आशे. 
जिल्ह्मातीर 403 अांगणलाड्मा आमएववो कयण्मात आरेल्हमा आशे. फल्हरायऩूय मेथे नुकतेच भुरीांच्मा 
डीिीटर ळाऱेचे बूमभऩूिन कयण्मात आरे आशे. भदशरा फचत गटाांच्मा चऱलऱीरा जिल्ह्माभध्मे फऱकट 
कयण्मात मेत अवून वांऩूणा जिल्ह्माभध्मे वुऴभा ्लयाि भदशरा उद्मोग कें द्राांच्मा भाध्मभातून आधथाक 

फऱकटीकयण प्राप्त क न देण्मावाठी प्रमत्न कयणाय अवल्हमाचे त्माांनी वाांधगतरे. जिल्ह्मातीर प्रत्मेक 
गरयफारा कोणत्माशी काडाधायकारा दोन ते तीन रुऩमे दयाने अन्नधान्म मभऱेर ल कोणत्माशी िाती-
िभातीचा बेदबाल न कयता वलांना गॎव कनेक्ळन मभऱेर, अवे त्माांनी ्ऩष्ट्ट केरे. प्रधानभांत्री नयेंद्र भोदी 
माांनी वलांवाठी घये शी कल्हऩना याफवलरी अवून मा ऩरयवयातीर प्रत्मेक फेघय भाणवारा लगेलेगळ्मा 
मोिनाांभधून वफमवडी देत त्माांचे शक्काचे घय तनभााण शोईर मावाठी प्रमत्न कयणाय अवल्हमाचे त्माांनी 
वाांधगतरे. तनयाधायाांना आधाय देण्मावाठी वांिम गाांधी तनयाधाय मोिनेवश लेगलेगळ्मा मोिनाांभधीर 
तनधीभध्मे भोठ्मा प्रभाणात लाढ कयण्माचा तनणाम आऩण घेतरा अवून मा भतदायवांघातीर कोणत्माशी 
गरयफारा योिच्मा िेलणाची, ्लत्च्मा शक्काची घयाची धचांता ऩुढीर काऱात याशणाय नाशी अळी ग्लाशी 
त्माांनी मालेऱी ददरी. 
भािी जिल्हशा ऩरयऴद अध्मष वांध्माताई गुयनुरे माांच्मा ऩुढाकायाने आमोजित कयण्मात आरेल्हमा मा 
कामाक्भारा जिल्ह्मातीर भोठ्मा वांख्मेने नागरयक उऩज्थत शोते. व्मावऩीठालय ओफीवी भशाभांडऱाचे 
उऩाध्मष अवलनाळ ठाकये, यािेंद्र गाांधी, अरुण ततखे, तनरेळ खयफड,े याभबाऊ भशाडोऱे, वलिम याऊत, लावुदेल 
रोनफरे ,वांिम घाटे,वभीय केने,लांदनाताई ततखे, लऴााताई रोणफरे , ळीतर गुयनुरे, लावुदेल रोणफरे आदीांची 
उऩज्थती शोती. 
प्रा्तावलक वांध्माताई गुयनुरे माांनी केरे तय मालेऱी ओफीवी भशाभांडऱाचे उऩाध्मष अवलनाळ ठाकये 
,याभबाऊ भशाडोऱे माांनी देखीर वांफोधधत केरे. कामाक्भाचे वांचारन प्रलीण भोशुरे आणण आबाय गुरुदाव 
गुयनुरे माांनी केरे. 

 


