
शुतात्भा शळलयाभ शयी याजगुरु माांचे फशरदान तरुणाांना स्भयणात याशीर अवे वलयतेचे, ळूयतेचे आणण ऊजाा देणाये 
स्भायक उबायणाय 

 

- वाांस्कृततक कामा भांत्री वधुीय भुनगांटीलाय 

 

शुतात्भा शळलयाभ शयी याजगुरु जन्भस्थऱ ऩरयवयाचा वलकाव वशभतीची फैठक वांऩन्न 

 

भुांफई, दद.17 भाचा 2023 :  

 

शुतात्भा शळलयाभ शयी याजगुरु माांचे स्लातांत्र्म रढ्मातीर मोगदान भोराचे आशे. आऩरे बाग्म आशे की अवे भशान 
ऩुरुऴ आऩल्मा भातीत जन्भारा आरे आशेत. त्माांनी ज्मा बभुीतून इततशाव घडलरा अळा स्थऱाांचा वलकाव शोणे 
आलश्मक आशे. त्माअनुऴांगाने शुतात्भा शळलयाभ शयी याजगुरु माांच्मा जन्भस्थऱाचा वलकाव कयताांना तरुणाांना त्माांचे 
फशरदान नेशभीच स्भयणात याशीर अवे वलयतचेे, ळूयतेचे आणण ऊजाा देणाये स्भायक उबायण्मात मेईर, अवे प्रततऩादन 
वाांस्कृततक कामा भांत्री वधुीय भुनगांटीलाय माांनी केरे. 

 

आज भांत्रारमीन दारनात शुतात्भा शळलयाभ शयी याजगुरु जन्भस्थऱ ऩरयवयाचा वलकाव शोण्मावाठी तनमुक्त कयण्मात 
आरेल्मा वशभतीच्मा आढाला फैठकीचे आमोजन कयण्मात आरे शोते. त्मालेऱी वाांस्कृततक कामा भांत्री श्री.भुनगांटीलाय 
फोरत शोते. मा फैठकीव दयुदृष्मप्राणारीद्लाये प्रधान वचचल वलकाव खायगे, ऩुणे जजल्शाचधकायी डॉ.याजेळ देळभुख, 

वालाजतनक फाांधकाभ प्रादेशळक वलबागाचे भखु्म अशबमांता अतुर चव्शाण तवेच मा वशभतीचे वदस्म श्रीयांग फायणे, 

शळलाजीयाल आढऱयाल ऩाटीर, ळयद वोनलणे, तनतीन गोये, यभेळ कोंड,े याजेळ ऩाांड,े धीयज घाटे, अतुर देळभुख, ळयद फुटे, 

ळाांतायाभ बोवरे, वांजम ऩाटीर, वत्मळीर याजगुरू, वुळीर भाांजये, आनांदयाल गालड,े वलठ्ठर ऩाचयणे आदी उऩजस्थत 
शोते. 

 

मालेऱी फोरताांना वाांस्कृततक कामा भांत्री श्री. भुनगांटीलाय म्शणारे की, ऩुणे जजल््मातीर याजगुरू नगय मेथीर शुतात्भा 
शळलयाभ शयी याजगुरू जन्भस्थान ल थोयरा लाडा शे याज्म वांयक्षषत स्भायक म्शणून घोवऴत कयण्मात आरे आशे. 
स्भायक ऩरयवय वलकाव आयाखड्माचे काभ गततभान ऩद्धतीने शोण्मावाठी मा आयाखड्माच्मा वांदबाात वलकंऴ 
अभ्माव करून ळावनाव शळपायव कयण्मावाठी वशभती स्थाऩन कयण्मात आरी आशे. मा वशभतीच्मा भाध्मभातून 
स्भायकाचे काभ जरद गतीने ल गुणलत्ताऩूणा शोण्मावाठी आढाला फैठकीच्मा भाध्मभातून लेऱोलेऱी तनणाम घेण्मात मेत 
आशेत. त्मावाठी वशभतीत नेभण्मात आरेल्मा वदस्माांनी आऩरी जफाफदायी वभजून लेऱेत काभ ऩूणा शोण्मावाठी 



प्रमत्न कयणे आलश्मक आशे. त्मावाठी लेऱोलेऱी काशी वचूना अवल्माव त्माची नोंद घेतरी जाईर अवेशी मालेऱी 
भांत्री श्री. भुनगांटीलाय माांनी मालेऱी वाांचगतरे. 

 

स्भायकाच्मा प्रत्मेक वलटेतून ल शबांतीतून इततशावाची अनुबूती मेईर अवा वलकंऴ आयाखडा तमाय कयण्माच्मा वूचना 

 

शुतात्भा शळलयाभ शयी याजगुरू माांच्मा जन्भस्थाऱाचा वलकाव कयताांना ततथल्मा प्रत्मेक खाांफातून, वलटेभधून आणण 
शबांतीतून स्लतांत्र रढ्मातीर  इततशावाची अनुबूती देणाये स्भायक उबायणे गयजेचे आशे. त्मावाठी वालाजतनक फाांधकाभ 
वलबाग तवेच तनमुक्त कयण्मात आरेल्मा वशभती भापा त वलकंऴ आयाखडा तमाय कयाला. शे काभ  शभळनभोडलय 
शोणे आलश्मक आशे. मा काभात कोणीशी ददयांगाई झारी अथला टाऱाटाऱ केल्माव वांफांचधताांलय कायलाई कयण्मात 
मेईर अवेशी त्माांनी मालेऱी वाांचगतरे. 

 

आत्ता वादय झारेल्मा आयाखड्मात फयेच फदर आलश्मक अवून वशभती वदस्माांवश प्रत्मष स्भायकाच्मा जागेची 
आऩण स्लतः ऩाशाणी करून आलश्मक फदर वचुलू, अवेशी ना.श्री.भुनगांटीलाय माांनी मालेऱी वाांचगतरे. 


