
*ऩोंबुणणा मेथीर भ. जम्ोतीयणल पुरे वणभणजजक वबणगशृणचे फणांधकणभ वणडचेणय भहशनम्णत ऩूणा शोणणय – आ. 
वुधीय भुनगांटीलणय* 

*शे वबणगशृ भ. जम्ोतीयणल पुरे आणण वणवलत्रीफणइा पुरे मणांनी घणरनु हदरेरम्ण आदळणांनण ऩुढे नेणम्णचे 
लम्णवऩीठ ठयणले* 

*ऩोंबुणणा मेथे ऩत्रकणय बलनणचे रोकणऩाण ल भ. जम्ोतीयणल पुरे वणभणजजक वबणगशृणचे बूभीऩूजन वांऩनन्* 

ऩोंबुणणा मेथीर भशणतभ्ण जम्ोतीयणल पुरे वणभणजजक वबणगशृणवणठी आभश्ी लैशळऴट्ऩूणा ननधीचम्ण 
भणधम्भणतुन तयतूद केरी शोती. भणत्र वयकणय फदररे आणण मण ननधीरण वथ्गगती आरी. मण वबणगशृणफणफत 
आभश्ी भणऱी वभणज फणांधलणांनण ळफद् हदरण शोतण. तम्णभुऱे शण ळफद् कवण ऩूणा शोणणय शण वल्णबणवलक प्रळन् 
वथ्णननक ऩदणगधकण-मणांनण ऩडरण. भणत्र आजलय वलकणवणवांफांधी जो ळफद् आभश्ी नणगरयकणांनण हदरण तो ऩणूा 
कयणमचणच अवण आभचण ननधणाय अवरम्णभुऱे मण वबणगशृणवणठी खननज वलकणव ननधीचम्ण भणधम्भणतुन 80 

रष रू. ननधी भांजूय कयवलरण आणण आज मण वबणगशृणचे बूभीऩूजन जमे्ऴठ् नणगरयकणांचम्ण शवत्े वांऩनन् 
शोत आशे मणचण भरण वलळऴे अशबभणन ल आनांद अवरम्णचे प्रनतऩणदन भणजी अथाभांत्री आ. वधुीय 
भुनगांटीलणय मणांनी केरे. शे वबणगशृ मेतम्ण चणय ते वणडचेणय भहशनम्णांचम्ण कणरणलधीत रोकणऩाणणवणठी वजज् 
अवेर अवण वलळल्णव तम्णांनी मणलेऱी फोरतणनण लम्क्त केरण. 
हदनणांक 31 ऑक्टोफय योजी ऩोंबुणणा मेथे ऩत्रकणय बलन तवेच भुखम्णगधकणयी ननलणववथ्णनणचे रोकणऩाण 
तम्णचप्रभणणे खननज वलकणव ननधीचम्ण भणधम्भणतुन भांजूय भशणतभ्ण जम्ोतीयणल पुरे वणभणजजक वबणगशृणचण 
बूभीऩूजन वोशऱण वांऩनन् झणरण. मणलेऱी आ. वुधीय भुनगांटीलणय फोरत शोते. मणलेऱी जजरश्ण ऩरयऴदेचम्ण 
अधम्षण वौ. वांधम्ण गुयनुरे, बणजऩणचे जजरश्णधम्ष देलयणल बोंगऱे, फरर्णयऩूयचे नगयणधम्ष शयीळ ळभणा, 
ऩोंबुणणा नगय ऩांचणमतीचम्ण अधम्षण वौ. ळल्ेतण लनकय, उऩणधम्षण यजजमण कुयैळी, ऩोंबुणणा तणरुकण बणजऩणचे 
अधम्ष गजणनन गोयांटीलणय, ऩोंबुणणा ऩांचणमत वशभतीचम्ण वबणऩती अरकण आत्रणभ, उऩवबणऩती जम्ोती 
फुयणांड,े भणऱी वभणजणचम्ण अधम्षण करऩ्नण गुयनुरे, चयण गुयनुरे, यली लणढई, ऋऴी कोटयांगे, वदगुरू बोरे, 

अरूण गुयनुरे, अजजत भांगऱगगयीलणय, नगय ऩरयऴदेचे भुखम्णगधकणयी श्री. भेश्रणभ, फणांधकणभ वलबणगणचे 
कणमाकणयी अशबमांतण अनांत बणवक्यलणय, उऩवलबणगीम अशबमांतण श्री. टणांगरे मणांचम्णवश नगयवेलकणांची 
प्रणभुखम्णने उऩजथथती शोती. 
मणलेऱी फोरतणनण आ. वुधीय भुनगांटीलणय ऩुढे भश्णणरे, जम्ण ऩत्रकणय बलनणचे आज रोकणऩाण झणरे. तम्ण 
ऩत्रकणय बलनणचम्ण भणगणीवणठी बणजऩणचे वथ्णननक ऩदणगधकणयी भरण बेटरे. तम्णलेऱी भणजी भुखम्भांत्री खण. 
नणयणमण यणणे नुकतेच यणजम्वबण वदवम् झणरे शोते. भी तम्णांनण वलनांती केरी ल तम्णांनी तणतक्णऱ मण 
बलनणवणठी 25 रष रूऩमणांचण ननधी भांजूय केरण. मणवणठी भी तम्णांचण भनणऩणवून आबणयी आशे. 1999 भधमे् 
ऩोंबुणणा तणरक्ुमणची ननभीती झणरी. भणत्र मणहठकणणी अगधकणयी मेणम्णव तमणय नलश्ते. भी मण वलबणगणचण 
आभदणय झणरम्णनांतय ऩोंबणुणा तणरुक्मणरण वलकणवणचम्ण भुखम् प्रलणशणत आणणम्णचम्ण दृऴट्ीने प्रमतन् केरे. 
ऩोंबुणणा नगय ऩांचणमतीचम्ण ननभीतीरण अद्मणऩ 5 लऴे ऩूणा झणरी नणशीत भणत्र मण नगय ऩांचणमत षेत्रणत जी 
वलकणवकणभे झणरी ती यणजम्णत कोणतम्णशी नगय ऩांचणमत षेत्रणत झणरेरी नणशी. यणजम्णतीर कोणतम्णशी 
नगय ऩरयऴदेरण ककां लण ऩांचणमतीरण शेलण लणटणलण अळी नगय ऩांचणमतीची आकऴाक इभणयत, ऩांचणमत वशभतीची 
इभणयत, तशशवर कणमणारमणची इभणयत, लनवलबणगणचे वलश्रणभगशृ, बणयतयतन् अटरबफशणयी लणजऩेमी इको ऩणका , 
ळम्णभणप्रवणद भुखजी वणलाजननक लणचनणरम, अगयफतत्ी उतऩ्णदन प्रकरऩ्, टूथवऩक उतऩ्णदन प्रकरऩ्, शवभेंट 



यवत्म्णांची फणांधकणभे अवण फशुभुखी वलकणव मण ळशयणने अनुबलरण. श्री यणजयणजेळल्य भांदीय ऩरयवयणचम्ण 
वौंदमीकयणणचे ल जजणोधद्णयणचे कणभशी ऩूणातलणव मेत आशे. छोटमणतरी छोटी भणगणी ऩूणा कयणम्णचण 
प्रमतन् मण बणगणचण रोकप्रनतननधी भश्णून भी केरण आशे. वल्गायथणची भणगणी अवो लण कोरड् वट्ोयेजची 
लम्लवथ्ण अवरेरी ळलऩेटी अवो अळण अनेक भणगणम्ण आभश्ी ऩूणातल्णव आणरम्ण. भ. जम्ोतीयणल पुरे 
वबणगशृणचम्ण फणांधकणभणवणठी 11 भहशनम्णांचण कणरणलधी जयी हदरण अवरण तयीशी मेतम्ण वणडचेणय भहशनम्णत 
शे फणांधकणभ ऩूणा कयणम्णत मेईर अवे फणांधकणभ वलबणगणचम्ण अगधकण-मणांनी वणांगीतरम्णचे ते मणलऱेी 
फोरतणनण भश्णणरे. शे वबणगशृ केलऱ एक लणवत्ु नवनू क्णांतीवुमा भशणतभ्ण जम्ोतीयणल पुरे आणण 
क्णांतीजम्ोती वणवलत्रीफणइा पुरे मणांनी घणरनु हदरेरम्ण आदळणांनण ऩुढे नेणम्णचे लम्णवऩीठ ठयणले अळी अऩेषण 
तम्णांनी मणलेऱी फोरतणनण लम्क्त केरी. 
ऩोंबुणणा तणरक्ुमणचम्ण ग्रणभीण बणगणत वधुद्ण शवांचनणचम्ण वोई उऩरफध् शोणम्णचम्ण दृऴट्ीने आभश्ी प्रमतन् 
केरे अवे वणांगतणनण आ. भुनगांटीलणय भश्णणरे, मण ऩरयवयणतीर ळतेक-मणांनण लैमक्तीक शवांचन वलशीयीांचण रणब 
आभश्ी शभऱलून हदरण. ऩऱवगणांल-आभडी उऩवण शवांचन मोजनण, हदघोयी मेथे फांदनशरकण वलतयण प्रणणरीद्लणये 
शवांचन वुवलधण, गचचणऱण मेथे फांदनशरकण वलतयण प्रणणरीद्लणये शवांचन वुवलधण उऩरफध् कयणम्णचे प्रकरऩ्, 

गेटेड फांधणये, ळतेतऱे आदीांचम्ण भणधम्भणतनु शवांचन वुवलधण आभश्ी उऩरफध् केरम्णत. भणजी भणरगुजणयी 
तरणलणांचे नुतनीकयण कयणम्णवणठी ननधी उऩरफध् केरण. टणटण ट्रवट्चम्ण वशकणमणाने 90 गणलणांभधमे् ळतेक-
मणांचे उतऩ्नन् लणढवलणम्णचम्ण दृऴट्ीने प्रकरऩ् आभश्ी यणफवलरण. वांजम गणांधी ननयणधणय मोजनण ल वणभणजजक 
अथावशणय्मणचम्ण मोजनेचम्ण रणबणथ ्ामणांचम्ण अनुदणनणत 600 रू. लरून 1000 रू. इतकी तय दोन अऩतमे् 
अवणण-मणांनण 1200 रू. इतकी लणढ आभश्ी केरी. मण ऩुढीर कणऱणतशी मण बणगणतीर नणगरयकणांनण 
योजगणयणचम्ण वांधी उऩरफध् लश्णलम्ण, ळतेक-मणांचम्ण चेश-मणलय आनांद ननभणाण लश्णलण मणवणठी आऩण 
प्रमतन्ळीर यणशू, अवेशी आ. भुनगांटीलणय मणलेऱी फोरतणनण भश्णणरे. 
मणलेऱी जजरश्ण ऩरयऴदेचम्ण अधम्षण वौ. वांधम्ण गुयनुरे मणांचेशी बणऴण झणरे. भणऱी वभणज फणांधलणांचम्ण 
भणगणम्णांवणठी आ. भुनगांटीलणय मणांनी जेलश्ण जेलश्ण ळफद् हदरण तो ऩरयश्रभऩूलाक ऩूणा केरण. क्णांतीवुमा भ. 
जम्ोतीयणल पुरे ल क्णांतीजम्ोती वणवलत्रीफणई पुरे मणांचम्ण लांळजणांचम्ण भणगणम्णांची ऩूतातण कयणम्णवणठी तम्णांनी 
वलधणनवबेचम्ण भणधम्भणतुन मळवल्ी वांघऴा केरण. ऩुणे वलद्मणऩीठणरण क्णांतीजम्ोती वणवलत्रीफणई पुरे मणांचे 
नणांल शभऱणम्णवणठी तम्णांनी मळवल्ी वांघऴा केरण. भ. जम्ोतीयणल पुरे मणांचम्ण ऩणुम्णतीर लणडमणचम्ण 
दरुूवत्ीवणठी तम्णांनी ननधी भांजूय कयवलरण. भुर तणरुक्मणतीर कणांतणऩेठ मेथे वबणगशृणचे फणांधकणभ, वलवणऩूय 
मेथे जम्ोतीयणल पुरे आणण वणवलत्रीफणई पुरे मणांचम्ण ऩुतऱमणांची उबणयणी तम्णांनी केरी. भणऱी वभणज 
फणांधलणांचम्ण ऩोटजणतीांचण प्रळन् तम्णांनी ननकणरी कणढरण. आजलय आभश्ी वभणजफणांधलणांनी जम्ण जम्ण 
भणगणम्ण केरम्ण तम्ण ऩूणा कयणम्णवणठी आ. भुनगांटीलणय मणांनी जे मळवल्ी प्रमतन् केरे ते भणऱी 
वभणजफणांधल कगधशी वलवरू ळकणणय नणशी. कणमाक्भणचे वांचणरन नयेंद्र फघेर मणांनी केरे. कणमाक्भणरण ऩोंबुणणा 
मेथीर नणगरयकणांची रषणीम उऩजथथती शोती. वोळर डडवट्ांनव्ीांगचे ऩणरन कयत कणमाक्भ मळवल्ीरयतम्ण 
वांऩनन् झणरण. 
 


