
*शळलजमंती शा केलऱ छत्रऩतीचें वभ्यण कयणम्ाचा ददलव नवून यमतेचे याजम् ननभााण कयणम्ाचा वंकरऩ् ददलव – 

आ. वधुीय भुनगंटीलाय* 

*फरर्ायऩूयात बाजमुभोतपे शळलजमंती उतव्ल उतव्ाशात वंऩनन्* 

छत्रऩती शळलाजी भशायाजांनी कामभ यमतेचम्ा करम्ाणाचा वलचाय केरा. यमतेचम्ा हृदमातीर शवशंावनारा तम्ांनी 
कामभ भशतल् ददरे. छत्रऩतीचें नांल उचच्ायताच आऩरम्ा ळयीयात एक उतव्ाश वचंायतो, आऩरम्ारा भोठी ऊजाा 
शभऱते. शळलजमंती शा केलऱ छत्रऩती शळलाजी भशायाजाचें वभ्यण कयणम्ाचा, तम्ांना आदयांजरी लाशणम्ाचा ददलव 
नवून तम्ांचम्ा वकंरऩ्नेतीर यमतेचे याजम् ननभााण कयणम्ाचा वंकरऩ् कयणम्ाचा ददलव अवरम्ाचे प्रनतऩादन 
वलधीभंडऱ रोकरेखा वशभतीचे प्रभुख तथा भाजी अथाभतं्री आ. वधुीय भुनगंटीलाय मांनी केरे. 
ददनांक १९ पेबु्रलायी योजी फरर्ायऩूय मेथे शळलजमंतीननभीतत् आमोजजत उतव्लात आ. वधुीय भुनगंटीलाय फोरत शोते. 
बायतीम जनता मुला भोचाातपे फरर्ायऩूय ळशयात आमोजजत शळलजमंती उतव्लारा आ. भुनगंटीलाय माचंम्ावश 
बाजऩाचे जजरश्ाधम्ष देलयाल बोंगऱे, भाजी जजरश्ाधम्ष तवेच फरर्ायऩूयचे नगयाधम्ष शयीळ ळभाा, अजम दफेु, याजू 
दायी, याजू गंुडटेी आदीचंी प्राभखुम्ाने उऩजथथती शोती. 
मालेऱी फोरताना आ. वधुीय भुनगंटीलाय ऩुढे भश्णारे, मा जगात अनेक याजे झारे. भात्र छत्रऩती शळलाजी भशायाज शे 
यमतेचे याजे शोते. यमतेचम्ा भनातीर ओऱखणाया, तम्ाचें वखुदु् ख जाणणाया, तम्ाचंम्ा वखुदु् खात वभयव शोणाया 
जाणता याजा शोते. जजजाऊ भ वंाशेफांनी याभामण, भशाबायतातीर कथाचंम्ा भाधम्भातुन ऩयाक्रभाचे वथंकाय 
तम्ांचम्ालय फारऩणाऩावून केरे. १५ लम्ा लऴी भालऱमावंश तोयणा जजंकत वल्याजम्ाचे तोयण फाधंणाये छत्रऩती 
शळलयाम भश्णजे अरौकीक ऩयाक्रभाचे धनी शोते. दवु-मांचम्ा धभााचा आदय, वनभ्ान कयणम्ाची बालना, शळकलण 
छत्रऩती शळलाजी भशायाजांनी आऩरम्ारा ददरी आशे. गननभी काला शा तम्ांचम्ा मुधद्तंत्राचा आतभ्ा शोता. शे मुधद्ततं्र 
जागनतक कुतुशराचा ल अबम्ावाचा वलऴम ठयरे आशे. भयाठमाचंम्ा वला ळत्रूंवलरूधद् भयाठमांनी मा मुधद्तंत्राचा लाऩय 
केरेरा शोता. भयाठमांभधमे् वल्याजम्ाची पे्रयणा ननभााण शोत अवताना गननभी काला मुधद्तंत्राने तम्ांना अनेक वलजम 
शभऱलून ददरे. छत्रऩती शळलाजी भशायाजाचें वभथा याभदाव वल्ाभींनी केरेरे लणान तम्ाचंम्ा अरौकीक लम्क्तीभतल्ाचे 
लणान आशे. त ेख-माअथााने ननतीलंत, ऩुणम्लंत, जाणता याजा आशे, अवेशी आ. वधुीय भुनगंटीलाय भश्णारे. 
मालेऱी शळलजमंती ननभीतत् बलम् शभयलणूक ळशयातून काढणम्ात आरी. कामाक्रभवथ्ऱी आ. भुनगंटीलाय मांचम्ा 
शवते् शळलयामाचंम्ा प्रनतभेचे ऩूजन कयणम्ात आरे, शळलयामाचम्ा गौयलाथा ऩोलाडा ल वावंकृ्तीक नतृम् अवे कामाक्रभ 
मालेऱी वंऩनन् झारे. छत्रऩती शळलाजी भशायाजांचम्ा जीलनालय आधारयत वाभानम् सान वऩ्धाा ल ननफंध वऩ्धेचे 
आमोजन कयणम्ात आरे शोते. माभधमे् फरर्ायऩूय ळशयातीर 33 ळाऱा आणण भशावलद्मारमातीर वात शजाय 
वलद्माथ ्ामांनी वशबाग घेतरा. मातीर वलजेत ेड री ननऴाद, शे्रम फडकेरलाय, रूतुजा कुड,े दटना ऩयवटुकय, भोशीनी वाऱले, 

वाशीर केळकय मांना आ. वधुीय भुनगंटीलाय माचंम्ा शवते् ऩारयतोऴीके वलतयीत कयणम्ात आरी. 
कामाक्रभाचे वचंारन बाजमुभो जजरश्ाधम्ष आशळऴ देलतऱे ल धभाप्रकळ दफेु मांनी केरे. कामाक्रभाचम्ा मळवल्ीतेवाठी 
काळी शवशं, शळलचंद लद्ीलेदी, ननरेळ खयफड,ेकांता ढोके, येणुका दधेु, लैळारी जोळी, वायीका कनकभ, जमश्री भोशुरे, 

वल्ाभी यामफयभ, अरूण लाघभाये, भशेंद्र ढोके, वुलणाा बटायकय, यणंजम शवशं, भनीऴ ऩांड,े फुचय्मा कंदीलाय, ऩुभन भोडक, 

शभथीरेळ ऩांड,े आददतम् शळगंाड,े प्रतीक फायवागड,े वंजम फाजऩेई, भोशीत डगंोये, ककळोय भोशुरे, मेरय्मा दावयप, भौरा 
नीऴाद, भनीऴ याभीरा, वलळार ळभाा, यींकु गुऩत्ा, गुरळन ळभाा, भनीऴ शभश्रा, याशूर कालऱे, शळलाजी चादेंकय, भशेळ 
श्रीयंग, ओभ ऩलाय, केतन शळदें, वतीळ कनकभ, प्रकाळ दोतऩेरर्ी, वुधाकय ऩायधी, अळोक वोनकय, प्रचशरत 
धणये,अशबऴके वतोकय, वलनम वलश्लकभाा,वऩमूऴ भेश्राभ, ळुबभ फशुयीमा, वनतळ फांगड,े अरूण बटायकय, कातीक याभटेके, 

याजु दावयलाय, याजेळ कैथलाव, यली याठोड, घनळम्ाभ फुयडकय, नंद ूनाडभलाय, शळलबोरा शवगं, श्रीननलाव चेयकुतोटालाय 
आदींनी अथक ऩरयश्रभ घेतरे. कामाक्रभारा नागरयकाचंी भोठमा वंखमे्ने उऩजथथती शोती. 
 


