
*महषऱाांच्या्याणासाशा ी, तयाांना साश्ाामळततमनिना स्भररना सविळ्याशा ीतयाांचा हाषा्ाचळचा हना सद  - 

शधुीरमनुा सगांटीळार* 

*शधुीर्ाचम्षणास  ेकस  ् ना सालगाामहषऱाांच्यारश्ना साांचा हीशणुळणासु् ्र्याऱारश्ाधाय  णासारा
ना स ाा-शौ.चचा हत्राळाघ* 

*विळराटमहषऱाशम ुायाना स मऱुऴषराा  ् ऱा्ाेकाच्याविळेयाचा हाशा्ं क* 

=====================================================================

== 

काांरश्धाना सना सरेंद्र्ाईमण ीयाांना सी े्ं द्रशर्ारच्या्थसभरशा्ं कााना सारी शेंना सारायणासीषीशा्ं कना सा
राळामहषऱाांच्या्याणासाशा ीविळविळध ययणेना सा ्मऱाातणासया.ग या5ळवाभराराज्य
शर्ारना स शदु ामा ी्या ्ाग्यश्रीयणेना सा, ग्रामीणास्ागााीऱ्ांगणासळाुयात ऴभर्र्याचा हा
निना सणासभरय, ्ांगणासळाुीश विळ्ाळम ानिना सशयाांच्यामाना सधना साााश चा ह्ाचजे  ्टर्म ाळा  

्र्याचा हानिना सणासभरय, महषऱाचा हागटाांना सीचतकाह ा  ् ऱ याळाुांच्या विळक्रीशा ीजेषााराळर
कु्यऱण््हषयााई  ळीषणल्राेारक   निना समाभरणास्र्याचा हानिना सणासभरय, चा हागटाचा हीचा हलळल
्चध्गनिामाना स्र्याशा ी ना सळा ेजळना सी, रश्ज्ळऱा्ऴायणेना साांशषविळविळधयणेना सामहषऱाांच्या
्याणासाशा ी राविळयातष ा.मा याऱारक रविळधाना सश्ास त्राा15गाळाांमदय  ळ.शवुमा
ळराेमहषऱाच यणग्ळना साांध्याशा ीरश्तय ्ी60ऱसरू. निना सधीमाें रु्र्याातऱातष .
यामादयमााुना समहषऱाचा हागटाांना सा्चध्शसम ्र्याचा हातकऱारश्यतना सतष .महषऱाांच्या
्याणासाशा ी, तयाांना सा श्ाामळततमनिना स्भररना सविळ्याशा ीतयाांचा हाषा्ाचळचा हना सद ्शयाचा ह  
रश्निाका ना स्थसभरमांत्रीशधुीरमनुा सगांटीळारयाांना सी  ् ऱ . 
ह ना साां्14 शप्टेंररणेीमऱुऴषराातयणजेामहषऱाांच्याविळेयशा्ं कम ला्याा शधुीर
मनुा सगांटीळारणऱाषणा .याळ लीमांचा हाळर्ाेकामहषऱामणचा हाभरच्यारश्  ऴ चकादयसशौ.चचा हत्राळाघ, 

जेषाकषरव  च्यामाेी्दयसाशौ. शांदयागरुना सऱु , ्ाेकाचा ह जेषादयसषषरऴऴमाभर, ्ाेका
महषऱा तघाुीच्याजेषादयसाशौ.र णासु् ा धु , मऱुच्याना सगरादयसाशौ. रतना समाऱा्णयर, कांचा हाया
शममाीमऱुच्याश्ाकाीशौ.कुेाुणषणास , जेषा कषरव श यमऴाऱाांणल , रणऴना सीखाना स, 

ळैऴाऱीुद ऱळार, ळनिना साातशटु्र त ीमहषऱाक ाचध्ायाांचा हीरश्ामखु्याना स चकजथसाीषणाी. 
याळ लीणऱााना सा ्थसभरमांत्रीशधुीरमनुा सगांटीळारम्षणासाऱ , ना सारीऴक्ाीचा हाशमाना सळत र्रा 

महषऱाांचा ह शसमी्रणास्र्याशा ीतम्षीरश्यतना समऴऱतष ाा.शाें यगाांधी निना सराधारयणेना सा, 
श्राळणासालयणेना सायायणेना साांच्याऱा्ाथसअ्शऱ याविळधळा, घटफणटीाा, ह ्याांग, कषरतयक्ाा
महषऱाांना साममलणासार ्ना सु ाना स600रू. ळरूना सरू.1000्र्याचा हानिना सणासभरयतकणासघ ाऱा.विळधळा, 
घटफणटीाा्चगना सीांना सा ळाळऱांीळळयांकुणासभरना सविळ्याशा ीळयांरणेगाराचा हीयणेना साायार 

्र्याशा ी200्णटीरूकयाांचा हीारा ुतकणास  ् ऱीतष .ना स्याना स ऴाशना सश ळ ा रूेु ाऱ या
महषऱाांना सारश्शाुीरेा  ्याचा हानिना सणासभरयाश चा हमहषऱ ना स  कुना सविळभरळाष  ् याशमयाकाीचा हीक ऴना स



निाऱाऱागु्र्याचा हानिना सणासभरयतकणास घ ाऱातष .8्याळगाभराीऱमऱुीांना सामाना सळविळ्ाशच्या
मादयमााुना सतकणास शाय्ऱीशदु ाचकऱध्रूना सह ऱ यातष ा.त्रीऴक्ाीचा हाशमाना स 

्र्याशा ीतकणास्टीद ्शयाचा ह ा याळ लीणऱााना साम्षणासाऱ . 
याळ लीणऱााना सामहषऱामणचा हाभरच्यारश्  ऴचकादयसाशौ.चचा हत्राळाघ म्षणासाया, महषऱाांचा ह रश्ना सघ ळ ना स
 े्षाषीतकणासशधुीर्ाचमनुा सगांटीळार याांचा ह ्ु ग ऱणा ्षातयाांना सीरश्ाधायाना स तयारश्ना साांचा ही

शणुळणासु्   ् ऱी.रश्ना सघ ळ ना सतऱ ऱीमहषऱा्णणासतयाकसाचा हीतष ष ना सघाातया शमय चा ह 
गाां्ीयभर्ायतष ष ओलखुना सशमय चा हीशणुळणासु् ्र्याशा ी ाात् ाल्चध्ायाांना सानिना स ेऴ
ह याचा हीमीशासी ारतष .मण ीांेीांच्या ना स ातळााीऱ े्ं द्रशर्ारना स ळतकयाराज्यशर्ारना स 
महषऱाांच्याहषााचा ह  ्ना स ्निना सणासभरयघ ाऱ तष .महषऱाांना साशमाना स  ातयाांना सारणेगारळळयांम 

रणेगाराच्याळाटाचकऱध्रणासार शर्ारष तकऱ शर्ार्शयाचा ह शौ. चचा हत्राळाघयाळ ली
णऱााना साम्षणासाया. 
याळ लीशौ.शांदयागरुना सऱु , शौ.र णासु् ा धु , शौ.रतना समाऱा्णयरत ीांचा ही्ावणास  ाऱीा.महषऱाांना सी 
ए्त्रीाकणास ्ाेकाच्याविळेयाचा हाशा्ं केाषीर  ् ऱा.याविळेयशा्ं क म ला्याशा ीचशलऱ ऱा
महषऱाांचा हाेना सशम ुाय्ाेकाच्याविळेयाचा हीशास  णासारा  रऱा. 
्ायभरक्रमाचा ह शांचा हाऱना स कांचा हायाशममाीकों्णुासाभरच्याश्ाकाी ्् ातत्रामयाांना सी  ् ऱ .याळ ली
मण याशांख्य ना स तह ळाशीमहषऱाांना सी्ाराीय ेना सााकाटीारश्ळ ऴघ ाऱा.यामहषऱाांचा ह ्थसभरमांत्री
शधुीरमनुा सगांटीळार, शौ. चचा हत्राळाघयाांना सीळागा्राऴु  ्च् ाह या.मऱुच्याना सगरादयसा रश्ा.
शौ.रतना समाऱा्णयरयाांच्यारतना सना सां ीना सीया्विळााशांग्रषाचा ह रश््ाऴना स याळ लीमायळराांच्याषा 
्र्याातऱ .शाहषतयस त्रााीऱशौ. ्णयरयाांच्यायऴळीरश्ळाशाशा ी्थसभरमांत्रीशधुीर
मनुा सगांटीळारयाांना सी तयाांना साऴु  ्च् ाह या.म ला्याऱामहषऱाांचा हाविळराटेना सशम ुायचकजथसा षणाा. 

 


