
*आजचे तरुण शे बायताचे बाग्मवलधात े- आ. वुधीय भुनगंटीलाय* 

*रोकभान्म वलद्मारम बद्रालती आमोजजत व्माख्मानभारा वंऩनन्* 

आजचे तरुण शे बायताचे बाग्मवलधाते अवून वुदृढ तरुणांच्मा फऱालय बायत शा देळ जगाचा कप्तान शोऊ ळकतो. आकाळात झेऩ 
घेण्माची ऊजाा ननभााण केरी ऩाहशजे .जजथे जार नतथे वधंी आशे पक्त त्माकड ेऩाशण्माचा दृजटटकोन वकायात्भक ऩाहशजे, अवे 
प्रनतऩादन आभदाय वुधीय भुनगंटीलाय मांनी केरे. जागनतक ऩरयपे्रषात बायतावभोयीर आव्शाने ल वधंी मा वलऴमालय 
व्माख्मानभारेत ते फोरत शोते. 
माप्रवंगी त्मांनी ऩंतप्रधान नयेंद्र भोदी मांच्मा आत्भननबाय बायत मा वंकरऩ्नेचा प्राभुख्माने उल्रेख केरा. कोयोना काऱात 
अभेरयकेवायखम्ा देळाने बायताकडून औऴधी आमात केरम्ा. बायताकड ेआज कोयोनाचम्ा रवीवाठी जगबयातुन भागणी केरी जात 
आशे. आज ख-मा अथााने बायत आतभ्ननबायतेकड ेलाटचार कयीत आशे. मा देळाभधमे् भोठी ळक्ती आशे. तम्ा ळक्तीचा मोगम् 
उऩमोग कयणम्ाची आलळम्कता आशे. आज शा देळ ऩंतप्रधान नयेंद्र भोदी मांचम्ा नेततृल्ात प्रगतीची नली शळखये गाठत आशे. 
वल्ातंत्र्माऩुली मा देळारा इंग्रजांनी रुटरे ल वल्ातंत्र्मानंतय चुकीचम्ा ननमोजनाने देळ भागे गेरा. वबम्ता जशा जनभ्ी अवे लणान 
बायत देळाचे केरे जाते. शा केलऱ ळफद्ांचा वभशु नवुन मा देळाची शी ळक्ती आशे. रारफशादयु ळावत््रीजींनी जम जलान जम 
ककवान चा नाया हदरा, श्रधदे्म अटरजींनी तम्ारा जम वलसान अळी जोड हदरी आणण ऩंतप्रधान नयेंद्र भोदी मांनी जम अनुवंधान 
अळी जोड तम्ारा हदरी. आज शा देळ जगाचम्ा ऩरयपे्रषात नलनवलन वंधी ळोधत आलश्ानांलय भात कयीत आशे. ऩंतप्रधान नयेंद्र 
भोदी भन की फात मा कामाक्रभात एकदा भश्णारे, वोनम्ाची एक वंधी वाधणम्ाऩेषा प्रतमे्क वंधीचे वोने कया. ऩंतप्रधानांचे शेच 
लाक्म प्रतमे्क वलद्माथ ्ामाने आचयणात आणणम्ाची गयज तम्ांनी मालेऱी फोरताना प्रनतऩाहदत केरी. 
रोकवेला भंडऱ नालाची वंस्था स्थाऩन करुन स्ल. नीऱकंठयाल गुंडालाय मांनी शळषण षेत्रात केरेरे कामा उल्रेखननम अवून मा 
वंस्थेतपे चारू अवरेरे कामा शे ख-मा अथााने रोकवेला आशे, अवे प्रळवंोद्गाय आ.वुधीय भुनगंटीलाय मांनी काढरे.  
ते मेथीर रोकभान्म वलद्मारम ल कननटठ भशावलद्मारमाचे वंचारन कयणा-मा रोकवेला भंडऱाचे आद्म वंस्थाऩक स्ल. 
नीऱकंठयाल उऩाख्म फाफुयाल ऩाटीर गुंडालाय मांच्मा ११३ व्मा जमंती वभायोशाच्मा उद्घाटन प्रवंगी फोरत शोते. आ. भुनगंटीलाय 
ऩुढे म्शणारे की, आऩल्माच देळात आदळा आणण पे्रयणा घेण्मावायख्मा अनेक व्मक्ती आशेत. त्माभुऱे इतय देळांच्मा रोकांकडून 
पे्रयणा घेण्माची गयज नाशी. वलद्मार्थमाांनी भेशनत घ्माली ल जजद्दीने अभ्माव कयाला, अवा वरर्ाशी भुनगंटीलाय मांनी उऩजस्थत 
वलद्मार्थमाांना हदरा. 
मालेऱी कामाक्रभाच्मा अध्मषस्थानी रोकवेला भंडऱाचे अध्मष चंद्रकांत गुंडालाय शोते.तय प्रभुख लक्ते म्शणून वलहशऩंचे वलदबा प्रांत 
भशाभंत्री गोवलदं ळेंडे, प्रभुख अनतथी म्शणून तशवीरदाय भशेळ शळतोऱे, रोकवेला भंडऱाचे भाजी अध्मष फऱलंतयाल गुडंालाय, 

रोकवेला भंडऱाचे वचचल भनोशययाल ऩायधे, वशवचचल नाभदेलयाल कोल्शे, ळाऱा वशभती अध्मष उल्शाव बास्कयलाय, रोकवेला 
भंडऱाचे वदस्म भधुकययाल नायऱे, उभाकांत गुंडालाय, प्राचामा ऩी.आय.फतकी, ऩमालेषक फी.एभ.दयेकय, जमंती वभायोश प्रबायी प्रा. 
वचचन वयऩटलाय प्रबतृी भंचालय उऩजस्थत शोते.  
वलाप्रथभ वयस्लती, स्ल. नीऱकंठयाल गुंडालाय आणण स्ल. जगन्नाथ गालंड ेमांच्मा प्रनतभांना ऩटुऩभारा अऩाण करुन ल दीऩ प्रज्लरन 
करुन कामाक्रभाचे उद्घाटन कयण्मात आरे. त्मानंतय वला भान्मलयांचे लषृ आणण ग्राभगीता देऊन स्लागत कयण्मात आरे.मालेऱी 
प्रभुख लक्ते गोवलदं ळेंड ेमांचा ळार,श्रीपऱ,लषृ आणण ग्राभगीता बेट देऊन चंद्रकांत गुंडालाय मांच्मा शस्ते वत्काय कयण्मात आरा. 
तवेच शवद्धी शभशरदं गंऩालाय मा वलद्माचथानीने डी.पाभा.भध्मे घलघलीत मळ शभऱवलल्माफद्दर नतच्मा लडडरांचाशी मालेऱी वत्काय 
कयण्मात आरा.  
मालेऱी 'याभ भंहदय ते याटर भंहदय' मा वलऴमालय गोवलदं ळेंड ेमांनी गुंपरेल्मा ऩहशल्मा ऩुटऩातून बायतारा ळक्तीळारी फनवलण्माचे 
आलाशन केरे.तवेच काजमभयभधीर नागरयकांलय वलस्थावऩत शोण्माची लेऱ मेणे शे अमोग्म अवल्माचे म्शटरे.याभ भहंदय वलमलाची 
ताकद अवल्माचेशी ते मालेऱी म्शणारे. 
मालेऱी, स्ल.नीऱकंठयाल गुंडालाय मांच्मा जजलनालय आधायीत गौयल गीत वलद्मारमाच्मा वलद्मार्थमाांनी वादय केरे.कामाक्रभाचे 
प्रास्तावलक प्राचामा फतकी मांनी केरे.वंचारन उऩप्राचामा वुयेळ ऩयवालाय मांनी केरे.तय आबाय ऩमालेषक दयेकय मांनी भानरे. 
कामाक्रभारा शळषक, वलद्माथी ल नागरयक उऩजस्थत शोते. 
 


