
आ.शुधीर मुनगंटीळार यांच् या ऩुकारारानउ ळथलऩउय यउथउ २.५० रोटी रु. करमतीचउ ळाचनाऱयाचउ बांधराम मंजुर 

  

‘गं्रथाऱयउ षी हानाची शदाळते’ या ळक् तीनुशार ग्रंथचलळलीचउ मषत् ळ शळवसशामा् य नागिररांम् यउ रुजाळउ, ळाचनावळवयी 
गोडी ननमावसण व् षाळी  याशायी शतत प्रयत् नऴीऱ सशऱउऱउ वळधीमंडल ऱोरऱउाा शिमतीचउ प्रमुा तथा माजी सथवसमं्ी आ. 
शुधीर मुनगंटीळार यांच् या ऩुकारारानउ मुऱ ताऱुक् यातीऱ ळथलऩउय यउथउ ाननज वळराश ननधीच् या मा् यमातुन २.५० 
रोटी रु. करंमतीच् या ळाचनाऱय ामारतीच् या बांधरामाऱा मंजुरी िमलाऱी आषउ. 

  

जजल् षाधिकधरारी चंरपूऩ र यांनी या ळाचनाऱयाच् या ामारत बाधंरामाऱा ाननज वळराश प्रनत यानच् या मा् यमातुन २ रोटी 
५० ऱस रु. करंमतीच् या संदाजऩ्राऱा मा् यता प्रदान रउ ऱी आषउ.  आता ळथलऩउय यउथउ सनतऴय आरववसर ळ 
गं्रथशम्ृ द ळाचनाऱय ळाार् यात यउणार आषउ. १९९९ म् यउ चंरपूऩ रात आ. शुधीर मुनगंटीळार यांनी ड .  यामाप्रशाद 
मुाजी  शाळवसजननर ळाचनाऱय शंस् थउच् या मा् यमातुन ळाचनाऱयाची ामारत ळाारऱी. या ियराणी ५ षजाराच    या ळर 
ग्रंथशंऩदा ळऩऱब् ध आषउ. स् ऩधावस ऩिरसांच् या तयारीशायी आळ यर ऩुस् तरउ  या ळाचनाऱयात ळऩऱब् ध सशुन या 
ियराणच् या स यािशरउ चा ऱाा सनउर वळयायाथी तउत आषउ. चंरपूऩ र प्रमाणउच बल् ऱारऩ र, मुऱ आणण ऩोंाुणावस या 
ऴषरांम् यउ ळाचनाऱय ळ स यािशरा आ. मुनगंटीळार यांच् या ऩुकारारानउ शरुु रर् यात आल् या आषउत. सथवसमं्ी 
सशताना चंरपूऩ रात रै.बाबा आमटउ स यािशरा त् यानंी वळयाया् याांच् या शउळउत त् यांनी रुज  रउ ऱी. त् याचं् याच शुचनउनुशार 
बल् ऱारऩ र नगर ऩिरवदउनउ स् ळ. शुवमा स् ळराज  -ऱायब्ररी श्ु दा शरुु रउ ऱी आषउ, ऴउतरऱयानंा  ऴउतीवळवयर आधुननर 
िमलाळी मािषती िमलाळी याशायी सथवसमं् ी सशताना प्रत्यउर गाळात रृवी ळाचनाऱय ननमावसण रर्याचा ळऩक्रम त्यांनी 
यऴस्ळीऩणउ राबवळऱा. आता ळथलऩउय यउथउ या ळाचनाऱयाच् या मा् यमातुन ग्रामीण ाागात गं्रथचलळलीचउ मषत् ळ 
रुजणार आषउ. 

  

आ. मुनगंटीळार यांच् या ऩुकारारानउ ळथलऩउय यउथउ संतगवसत रस् त् यांचउ िशमकटीररण, गायमुा या ऩयवसटन स् थलाचउ 
शौंदयीररण, व् यायामऴालउचउ बांधराम, माता मंिदराचा जजणो् दार, शामाजजर शाागषृाचउ बाधंराम, तरोतरी शौरिदळउ 
आदी वळराशरामांशष बल् ऱारऩ र वळधानशाा सउ्ातीऱ ऩिषऱउ जऱऴु् दीररण शयंं् ळथलऩउय यउथउ बशवळ् यात आऱउ 
आषउ. षउ गाळ शळावसथावसनउ आदऴवस गाळ म् षण न वळरशीत व् षाळउ सशा आ. मुनगंटीळार याचंा मानश आषउ. यउथीऱ आरववसर 
ळाचनाऱयामलुउ गाळाच् या वळराशात मोऱाची ार तातऱी जाणार आषउ. 


