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कोणत्माशी वंस्थेने अथला चऱलऱीने दीघघ काऱ लाटचार कयणे ,  नुवतचे लाटचार कयणे नाशी तय त्मात लैवलध्मऩूणघ अवे 
उऩक्रभ मळस्ली कयणे शे तवे कठीणच काभ म्शणाले रागेर. त्मातशी भयाठी भाणवाफद्दर जे काशी फोररे जात ेत्मानुवाय तय 
अळक्मच लाटाले अवे. ऩण शे वाये भ्रभ गैयवभज दयू केरेत त ेऩक्षषमभत्र वंभेरनाने. १९८२ वारी प्रकाळ गोऱे मांनी वुरु 
केरेल्मा अनौऩचारयक अळा फैठकीने मा छोट्माळा   योऩट्माच ेवलस्तीणघ अळा लटलषृात रुऩांतय शोण्माचा शा दमुभघऱ अवा शा 
षण. शा मोग आरा तो यौप्म भशोत्वली ऩषीमभत्र वंभेरनाच्मा ननमभत्ताने.   ददगंफय गाडगीऱ , व्शी.वी. आंफेडकय , यभेळ 
राडखेडकय, जम वाभंत , वुबाऴ आठल्मे , डॉ. कुरकणी आणण वौ. स्लाती गोऱे अळा केलऱ लीव वभवलचायी तरूणांनी वुरू 
केरेल्मा चऱलऱीचा प्रलाव आज वंऩूणघ भशायाष्ट्रात अखंड वुरू आशे. ऩयंतू जगाच्मा नकाळालयीर आणण बायतातीर अनेक 
प्रभुख घडाभोडींचं ळशय अवणा-मा भुंफई ळशयारा भात्र आत्ताऩमतं शे वंभेरन आमोजजत कयण्माचा भान मभऱारा नव्शता. 
त्माभुऱेच याज्माच्मा याजधानीत कधीशी न झारेरे वंभेरन यौप्म भशोत्वली लऴाघत भुंफईभध्मे ददभाखात वाजये व्शाले अळी 
अश्लभेध प्रनतष्ट्ठानची इच्छा शोती. भुंफईच्मा अश्लभेध प्रनतष्ट्ठानच ेबफबाव आभोणकय मांनी २३ व्मा वंभेरनातच यौप्म 
भशोत्वली वंभेरन भुंफई कयण्माचा प्रस्ताल ददरा. त्मालय वलघचचाघ शोऊन जऱगाल मेथे वंऩन्न झारेल्मा २४ व्मा वंभेरनात , 

यौप्म भशोत्वली वंभेरन भुंफईत घेण्माव भध्मलती वमभतीने ऩयलानगी ददरी गेरी.  

भुंफईत कोणताशी कामघक्रभ कयामचा म्शटरे कक एक भोठे मळलधनुष्ट्म अवत.े  भुंफईच ेलरम , मेथीर भोठ्मा भोठ्मा एनजीओ , 
इंग्रजी लातालयणातीर वाये फडघरव्शवघ मा ऩाश्लघबूभीलय अनेक प्रस्ताल , बयऩूय अऩेषा आणणवलाघत भशत्लाच ेभोठे आर्थघक 
ऩाठफऱाची गयज. मा वा-मा ऩाश्लघबूभीलय २५ व्मा भशायाष्ट्र ऩक्षषमभत्र वंभेरनाच ेआमोजन कयण्मात आरे. नेशभी दोन ददलव 
शोणाये शे वंभेरन आमोजक वंस्थेने मंदा  तीन ददलवाच ेकयण्माच ेननजश्चत केरे शोते. तवेच वंभेरनावाठी रांफून मेणा-मा 
ऩषीमभत्रांना वलघ कामघक्रभात व्मलजस्थत वशबागी शोता माले आणण ऩषी ननयीषणावाठी बयऩूय लेऱ मभऱाला शा शेतू देणखर 
माभागे शोता. अश्लभेध प्रनतष्ट्ठान आणण इतय अनेक वशमोगी वंस्थांच्मा भाध्मभातून १३ - १४ - १५ जानेलायी २०१२ योजी 
वंऩन्न झारेल्मा मा ददभाखदाय वोशळ्माने शे भुंफईकयांची गुणलत्ता मवद्ध केरी. 

वंभेरनाची तमायी खूऩ आधीऩावून म्शणजे जून २०११ ऩावूनच वुरु झारी शोती. अनेक वंस्थांळी वंऩकघ  वाधून वंभेरन कवे 
कयता मेईर मालय चचाघ वुरु शोती. त्माच दयम्मान वंभेरनावाठी आमआमटी भुंफई मेथीर कॅम्ऩवचा वलचाय वुरु शोता.  काशी 
अऩरयशामघ कायणास्तल ती जागा उऩरब्ध शोऊ ळकरी नाशी. दयम्मानच्मा काऱात अनेक घटना घडल्मा. काशी काऱ प्रचंड 
ळैर्थल्म देखीर आरे.  वंभेरन शोणाय कक नाशी अळी कुजफुजदेखीर कानालय मेऊ  रागरी शोती. ऩण भुंफईकयांनी वंभेरन 
मळस्ली कयण्माचा चंग फांधरा शोता. ऩरयणाभी ऩुन: वायी तमायी वुरु झारी .  नोव्शेंफयभध्मे भुंफईकय ऩक्षषमभत्र एकत्र आरे 



आणण वंभेरनाची तायीख ठयरी १३-१४-१५ जानेलायी  आणण स्थऱ शोत ेवंजम गांधी याष्ट्रीम उद्मान ल श्रीकृष्ट्ण मळषण प्रवायक 
भंडऱ, फोयीलरी. वंभेरनाध्मषऩदी ज्मेष्ट्ठ ऩक्षषमभत्र श्री उल्शाव याणे मांच ेनाल वलाघनुभत ेठयवलण्मात आरे.   वलकावाच्मा प्रचंड 
येटमाभुऱे झऩाट्माने -शाव शोत चाररेरे ऩषी अर्धलाव , देणखर आऩरे अजस्तत्ल दटकलून यादशरेरा आणण तयीदेणखर दरुघक्षषत 
अवा ‘फानघ ऑउर’ म्शणजेच गव्शाणी घुफड शे वंभेरनाच ेफोधर्चन्श ठयरे. अंधश्रध्देरा आणण गुढवलद्मेरा फऱी ऩडत अवरेल्मा 
गव्शाणी घुफडाफद्दर जनभानवात जागतृी व्शाली , मा ऩाश्लघबूभीलय त्माची ननलड कयण्मात आरी. तय भुंफईच्मा ऩाश्लघबूभीलय 
भध्मलती वंकल्ऩना ठयरी ‘भुंफई भशानगय षेत्रातीरऩषीजैलवलवलधता’.  

मा तीन ददलवाव्मनतरयक्त अनेक ऩूयक  उऩक्रभ वुभाये भदशनाबय आधीऩावूनच वुरु कयण्मात आरे शोत.ेवभाजाच्मा वलघ 
स्तयाऩमतं वंभेरन ऩोशचाले मा दृष्ट्टीने शा ननणघम घेण्मात आरा शोता. त्मातीर वलाघत भशत्लाचा उऩक्रभ शोता तो म्शणजे 
भदशनाबय आधी प्रत्मेक यवललायी वंजम गांधी याष्ट्रीम उद्मानात ऩषी ननयीषण. वलवलध लमोगट डोळ्मावभोय ठेऊन मा 
कामघक्रभाची आखणी कयण्मात आरी शोती.   ददनांक १८ डडवेंफय योजी खाव ज्मेष्ट्ठ नागरयकांवाठी ऩषी ननयीषणाच ेआमोजन 
कयण्मात आरे शोत.े   मारा अनतळम उत्स्पूतघ अवा प्रनतवाद मभऱारा शोता. चक्क ८० लऴाघचे  ज्मेष्ट्ठ 
नागरयकदेखीर अगदी शौवेने  आणण भोठमा  उत्वाशाने मात वाभीर झारे शोते.  ददनांक १  जानेलायी २०१२ म्शणजेच नललऴाघच्मा 
वुयलातीवच तब्फरआठ ळाऱांभधीर १२० ळाऱकयी वलद्माथी मात वशबागी झारे शोते. रशान लमातच त्मांना  ऩषी पे्रभाचे धड े
ददरे तयच ऩषी मभत्रांची नली वऩढी घडलणे ळक्म शोते. म्शणून शा खाव प्रमत्न कयण्मात आरा शोता.  ददनांक ८ जानेलायीरा 
खाव भशावलद्मारमीन मुलक-मुलतींवाठी ऩषी ननयीषणाची वशर आमोजजत कयण्मात आरी. एकूण १२० मुलक-मुलती माभध्मे 
वशबागी झारे शोते. मा तीनशी ऩषी   ननयीषण वशरीभुऱे वभाजाच्मा वलघच स्तयात ऩक्षषमभत्र वंभेरन ऩोशचरे. कायण शे वाये 
एकत्र आरे शोत ेत ेकोणा एका वंस्थेच्मा नाशी तय ऩषीमभत्र वंभेरनाच्मा फॅनयखारी.  मा उऩक्रभावाठी नेचय रव्शवघ, भाराड मा 
वंस्थेने भोराची भदत केरी शोती तय ऩषी तस आदेळ मळलकय मांनी वलघ लमोगटातीर वशबागींना अगदी वोप्मा बाऴेत 
लैसाननक भादशती देऊन शा वलऴम अर्धकार्धक औत्वुक्माचा फनलण्माव भदत केरी. 

त्माच फयोफय आणखीन एक उऩक्रभ वुरु केरा , तो म्शणजे छामार्चत्रण स्ऩधाघ. आजलय कोणत्माशी वंभेरनात अळी स्ऩधाघ 
घेण्मात आरी नव्शती , प्रदळघने शोती , ऩण स्ऩधाघ नव्शती. त्माभुऱेच अळी स्ऩधाघ घेण्माच ेमोजरे , तीदेखीर ऑन-राईन 
ऩद्धतीने आणण थेट देळ ऩातऱीलय.पक्त ऩषी शा वलऴम घेऊन छामार्चत्रण आजलय देळऩातऱीलय देखीर कधीच झारी 
नव्शती. ऩषी , ऩषी लतघणूक आणण ळशयी अर्धलावातीर ऩषी अळा तीन वलबागात घेण्मात आरेल्मा मा स्ऩधेत 
देळबयातून एकूण ८२  छामार्चत्रकायांनी बाग घेतरा शोता. एकूण ३७९ छामार्चत्रे तीनशी  वलबागातून आरी शोती. एकाऩेषा एक 
अळी दजेदाय छामर्चत्रे अवल्माभुऱेच स्ऩधेच ेऩयीषण शे देखीर अनतळम कठीण अवे काभ शोत.े याष्ट्रीम ऩातऱीलयीर नाभांककत 
अवे लन्मजील छामार्चत्रकाय यजनीळ वुलणाघ (फेंगरोय) , वर्चन याम (ठाणे) आणण र्ितभान भुखजी (कोरकत्ता) मांनी शे काभ 
अनतळम कौळल्मऩूणघरयत्मा ऩूणघ केरे त ेदेखीर ऑनराईन ऩद्धतीनेच. (स्ऩधेच्मा ननकारावाठी वोफतच ेऩरयमळष्ट्ठ ऩाशणे)  

वंभेरनाची लातालयण ननमभघती अळा अनेक उऩक्रभातून शोत शोती. तीन ददलवांचा बयगच्च कामघक्रभ भशायाष्ट्राच्मा कानाकोऩ-
मातीर वलघ ऩषी मभत्रांऩमतं ऩोशचरा शोता. वलळेऴ म्शणजे मालऴी प्रगत अळा तंत्रसानाच्मा वशामाने वलांळी वंऩकघ  वाधरा 
जात शोता. वंभेरनावाठी वलळेऴ लेफवाईट फनवलण्मात आरी शोती. वलळेऴ ई-भेर आमडी तमाय केरा गेरा , इतकेच नाशी नव्मा 
वऩढीच ेवंलादाच ेभाध्मभ अवणा-मा  पेवफुक, दटलटय, ब्रॉगचा देखीर प्रबाली लाऩय कयण्मात आरा शोता. त्माच फयोफय भयाठी 
इंग्रजी ल दशदंी अळा तीनदश प्रवाय भाध्मभातून वंभेरनारा प्रमवद्धी मभऱत शोती. स्थाननक ऩातऱीलय देखीर वंभेरन ऩोशचाले 
मा दृष्ट्टीने कांददलरीतीर अत्रे कट्ट्मालय देखीर वलळेऴ चचाघ वत्र आमोजजत कयण्मात आरे शोते. अत्रे कट्ट्माच ेश्री याजेळ गाड े
मांनी माकाभी भोराच ेवशकामघ केरे.  मा वलघ भाध्मभांभुऱे  वंभेरनाची भादशती याज्माची शद्द ओरांडून वात वभुद्राऩाय जाऊन 
ऩोशचरी.   

वंभेरनाची तमायी जोयदाय वुरु शोती. फाशेय गालाशून मेणा-मा प्रनतननधींची वोम शा खूऩ भोठा खर्चघक वलऴम शोता. ऩण 
भशायाष्ट्र ळावनाच्मा लन वलबागाच्मा भौमरक वशकामघ भुऱे वंजम गांधी याष्ट्रीम उद्मानातीर नव्मानेच तमाय कयण्मात आरेरे 



ऩमघटन कें द्र वलनाळुल्क  उऩरब्ध झारे. लनभंत्री श्री  ऩतंगयाल कदभ ल शलाई छामार्चत्रकाय ल ननवगघपे्रभी श्री गोऩाऱ फोधे मांनी 
मा  काभी भोराच ेवशकामघ केरे. इतकेच नाशी तय वंफर्धत दठकाणी ऩषी मभत्रांची कोणतीशी गैयवोम शोऊ मावाठी अप्ऩय प्रधान 
भुख्म वंयषक (लन्मजील)ऩजश्चभ , भुंफई ए. के. ननगभ   ल  वंजमगांधी याष्ट्रीम उद्मान-फोयीलरीच ेभुख्म लन्मवंयषक  वुननर 
मरभमेमांनी जातीने उऩजस्थत याशून रष घातरे शोत.े ऩूलघ ननमोजजत ळाऱेभध्मे काशी कायणास्तल वंभेरन बयवलणे ळक्म 
शोणाय नव्शत.े त्माचलेऱी वौयब भशाडडक मांच्मा भाध्मभातून  फोयीलरी मेथीरच श्रीकृष्ट्ण मळषण प्रवायक भंडऱाची ळाऱा 
उऩरब्ध झारी. वंस्थेच्मा वंचारकांनी ळाऱा ल भैदान उऩरब्ध तय करून ददरेच ऩण ळाऱेचे  मळषक ल वलद्माथी देखीर 
वंभेरनावाठी स्लमंवेलक म्शणून ददरे. वंजम गांधी याष्ट्रीम उद्मान ल श्रीकृष्ट्ण मळषण प्रवायक भंडऱ , फोयीलरी मा दोन्शी 
वंस्था वंभेरनाच्मा वश-आमोजक फनल्मा आणण ऩषी मभत्र चऱलऱ व्माऩक फनरी.  

आता वलांच ेरष रागरे शोत ेत ेभुख्म कामघक्रभाकड.े वंभेरनाचा उदघाटन वोशऱा जयी वामंकाऱी  अवरा तयी , वलवलध 
उऩक्रभांची वुयलात झारी ती १३ तायखेरा वकाऱी ८ लाजल्माऩावूनच. वकाऱी ८  लाजता वंजम गांधी  याष्ट्रीम उद्मानात ळारेम 
वलद्मार्थमांवाठी खाव र्चत्रकरा स्ऩधेच ेआमोजन कयण्मात आरे शोत.े तब्फर १५० वलद्मार्थमांनी मात भोठ्मा उत्वाशाने बाग 
घेतरा शोता. वलळेऴ म्शणजे काशी गतीभंद वलद्मार्थमांनी देखीर मा स्ऩधेत बाग घेतरा शोता. याष्ट्रीम उद्मानाच्मा ऩाश्लघबूभीलय 
अळी स्ऩधाघ घेणे म्शणजे खये तय मा वलद्मार्थमांवाठी बवलष्ट्मकाऱातीर ऩषीपे्रभाच ेफीज योलण्मावायखेच  शोत.ेस्ऩधेतीर वलघ 
र्चत्रांच ेऩयीषण प्रमवद्ध र्चत्रकाय ल प्रमळषक श्री. ळंकय भूदगेकय मांनी केरे. वकाऱी ९ त े१२ मा लेऱेत दोन वलळेऴ  कामघळाऱा 
घेण्मात आल्मा शोत्मा. लन्मजील ल ननवगघ छामार्चत्रण कामघळाऱा आणण दवुयी टॅक्वीडभी  कामघळाऱा. अळा प्रकायच्मा मा 
कामघळाऱा प्रथभच ऩक्षषमभत्र वंभेरनात घेण्मात मेत शोत्मा. छामार्चत्रण कामघळाऱेवाठी गोऩाऱ फोधे , बफबाव आभोणकय , अजम 
तुयकय आणण ऑरंऩवची तंत्रस टीभ  मांनी भागघदळघन केरे शोते. अस्तंगत शोत चाररेरी टॅक्वीडभी, म्शणजेच भतृ ऩषी 
प्राण्मांभध्मे बुवा बरून जतन कयण्माची करा. मा करेचामोग्म लाऩय करून त्माद्लाये एक चांगरे दस्तऐलजी कयण कवे शोऊ 
ळकत ेशेवलाघऩमतं ऩोशचाले मा दृष्ट्टीने दश कामघळाऱा आमोजजत कयण्मात आरी शोती.वंजम गांधी याष्ट्रीम उद्मानातीर 
टॅक्वीडभीतज्स डॉ. वुननर गामकलाड  मांनी मा कामघळाऱेत भोराच ेभागघदळघन केरे.   मा कामघळाऱा भुख्मत: फाशेय गालाशून 
आरेल्मा ऩक्षषमभत्रांवाठी शोत्मा.  मा उदफोधक उऩक्रभाभुऱे वलांच्माच सानात भोराची बय ऩडरी. 

ठीक ४ लाजता श्रीकृष्ट्ण मळषण प्रवायक भंडऱाच्मा भैदानात बव्म अळा भंडऩात उदघाटनवोशऱा लाजता वुरु झारा. वंभेरन 
अध्मष श्री.   उल्शाव याणे , ऩक्षषमभत्र भध्मलती वंस्थेच ेअध्मष श्री. वलश्लाव (बाऊ) काटदये , अप्ऩय प्रधान भुख्म वंयषक 
(लन्मजील) ऩजश्चभ , भुंफई श्री. ए. के. ननगभ  , श्रीकृष्ट्ण मळषण प्रवायक भंडऱाच ेकामघलाश श्री. वंजमडशाऱे , आमोजक वंस्थेच े
अध्मष श्री. बफबाव आभोणकय , २४ व्मा वंभेरनाच ेअध्मष डॉ. वुधाकय कु-शाड ेमा भान्मलयांच्मा उऩजस्थतीत दीऩ प्रज्लरन 
करून वंभेरनाच ेउदघाटन झारे. मा वलघ भंडऱीनी ऩषीमभत्र वंभेरनाफद्दरच्मा आऩल्मा बालना आणण रूणाणुफंध आऩल्मा 
छोटेखानी बाऴणातून ऩषीमभत्रांवभोय भांडरा. 

वंभेरनाध्मषश्री उल्शाव याणे मांनी आऩल्मा वलस्ततृ अळा बाऴण वंलादातून आऩरे वलचायभांडरे. "आजशी भाऊटन क्लेर , 

ऩॉईंटेड डक अळा अनेकदमुभघऱ ऩक्षमांची पायळी भादशती नाशी. ऩषी अभ्मावारा बटकंतीची, र्गमाघयोशणाचीजोड ददरी तय आणखी 
भोठा भादशतीची खजजना उरगडरे अवे भत त्मांनी व्मक्त केरे.वंभेरनाभध्मे ळशयीजीलनातीर ऩक्षषलैवलध्म मा वलऴमालय चचाघ 
शोणाय आशे. तचेवूत्र ऩकडून जैलवलवलधतचेा वभालेळ ळशयाच्मा वलकावआयाखड्मातच व्शामरा शला अवे ठाभ प्रनतऩादन त्मांनी 
केरे.   

माच कामघक्रभात  एका वलळेऴ स्भयणणकेच ेप्रकाळन कयण्मात आरे. अध्मषीम बाऴण , वंभेरन फोधर्चनं्श वलळेऴ रेख , बायतीम 
करा प्रकायात आढऱणाये ऩषी मालय वलळेऴ रेख , आजलयच्मा ऩषीमभत्र वंभेरनांचा आढाला घेणाया रेख , ऩषांलयीर भयाठी 
तवेच इंग्रजी ऩुस्तकांची वलस्ततृ मादी , ऩषीपे्रभी वंस्थांची थोडक्मात भादशती अळा फशुभुल्म भादशतीभुऱे दश स्भयणणका एक 
भौमरक दस्ताऐलज फनरी. त्माचफयोफय आजलयच्मा वंभेरनांचा थोडक्मात आढाला घेणायी एक छोटीळी र्चत्रपीत देखीर 



दाखवलण्मात आरी. यौप्म भशोत्वली लऴाघच्मा  ननमभत्ताने  आजलयच्मा वंभेरनांच्मा छामार्चत्रांचा तवेच वंभेरनाच्मा लतृांचा चांगरा 
वंग्रश मा ननमभत्ताने कयण्मात आरा आशे. वूत्र वंचारन वाननका अभ्मंकय मांनी केरे. 

वंभेरनाचा ऩदशरा ददलव मा धाभधुमभत वंऩन्न  झारा.   

दवुया ददलव शोता तो वादयीकयणांचा. मावाठी भशायाष्ट्राच्मा कानाकोऩ-मातून  ऩषीमभत्रांनी आऩरी अभ्मावू वादयीकयणे ऩाठलरी 
शोती. त्मातून ननलडक  वादयीकयणे ऩदशल्मा वत्रात दाखवलण्मात आरी. तय दवु-मा वत्रात वंभेरनातपे ननभंबत्रतांची व्माख्माने 
झारी. माभध्मे भाजी भुख्म लन्मजील वंयषक श्री. भाधल गोगटे (लन्मजील कामदा , ऩषी ल व्माऩाय), श्री. आदेळ मळलकय (ऩषी 
ऩमघटन) आणण प्राची भेशता (ऩजश्चभ घाटातीर वंयक्षषत बागातीर ऩक्षमांचा अभ्माव) , श्री वुशेर काददय (स्थरांतरयत ऩक्षमांचा 
अभ्माव) मांनी आऩरी अभ्मावू वादयीकयणे केरी. वलळेऴ म्शणजे प्रत्मष उऩजस्थत याशणे ळक्म नवल्माभुऱे प्राची भेशता 
आणण वुशेर काददय मांनी आऩरे वादयीकयणे आधीच ध्लनीर्चत्र भुदद्रत करून ऩाठलरी शोती. इतकेच नाशी तय ऩक्षषमभत्रांच्मा 
ळंकांच ेवभाधान कयण्मावाठी त ेदोघेशी ऑन राईन उऩरब्ध शोत्मा . वादयीकयणाच्मा वत्रांच ेवूत्रवंचारन ददरीऩ मादी , आनंद 
ऩेंढायकय, आदेळ मळलकय मांनी केरे. तय केतकी जोग , मभशीय वुऱे मांनी मावाठी भोराची भदत केरी. (वलघ वादयीकयणे ल 
व्माख्मानांवाठी वोफतच ेऩरयमळष्ट्ठ ऩाशणे.) 

नतवया आणण अखेयचा ददलव फयाच धालऩऱीचा शोता. स्ऩधाघ, खुरे चचाघ वत्रे, ठयाल आणण वभायोऩ.  

वकाऱच्मा वत्रात दवु-मा ददलवातीर उलघयीत वादयीकयण श्री वुशेर काददय मांनी केरे. वंभेरनात झारेल्मा वलघच 
वादयीकयणांलय वंभेरनाध्मष श्री. उल्शाव याणे मांनी वंऩकघ  अवे वललेचन केरे.  

त्मानंतय ऑरंऩव मा कॅभेया उत्ऩादक कंऩनीच्मालतीने खाव लन्म जील छामार्चत्रणावाठी रॉचं कयण्मात आरेल्मा कॅभे-माच ेल 
दबुफघणींच ेछोटेवे प्रात्मक्षषक देण्मात आरे. तवेच श्री. गोऩाऱ फोधे मांनी ळावकीम भाध्मभातून वलवलध मोजनांचा राब कवा 
घेता मेईर ल त्मातून चऱलऱ ऩुढे कळी नेता मेईर मालय भामभघक अळी दटऩण्णी केरी.  

त्मानंतय एक अनोखी अळी स्ऩधाघ घेण्मात आरी. आजलयच्मा वंभेरनात अळा प्रकायचा उऩक्रभ कधीच झारा नव्शता. तो 
म्शणजे ऩक्षमांच े   आलाज ओऱखणे स्ऩधाघ. एकंदयीत १७ स्ऩधघकांनी मात बाग घेतरा. वंगणकालय वलवलध ऩक्षमांच ेआलाज 
लाजलून तो ऩषी ओऱखणे अळी दश   स्ऩधाघ. एक ताव शा अनोखा कामघक्रभ वुरु शोता. स्ऩधघक उत्तय देत अवरे तय वबा 
भंडऩातीर वलघचजण मा स्ऩधेत वाभीर शोत शोत.े वलघ वभालेळक अवा शा अनोखा उऩक्रभ खूऩच मळस्ली झारा.   आदेळ 
मळलकय, याजू कावंफे आणण ळयद आऩटे मांनी मा स्ऩधेच ेवूत्र वंचारन केरे शोत.े (स्ऩधेच्मा ननकारावाठी वोफतच ेऩरयमळष्ट्ठ 
ऩाशणे).  

त्मानंतय शोत ेत ेखुरे चचाघ वत्र. "ऩषी वंलधघनाची बवलष्ट्मातीर ददळा" मा वलऴमालय तस व्मक्तींच ेभागघदळघन माभध्मे वलाघना 
राबरे.  उऩजस्थत तसानी आऩाऩल्मा कामघषेत्रानुवाय लयीर वलऴम कवा ऩुढे न्माला मा वलऴमी आऩरे वलचाय भांडरे. तवेच ऩषी 
मभत्रांच्मा ळंकांना उत्तये ददरी.   ऩक्षषमभत्र वंघटनेच ेअध्मष बाऊ काटदये (वंस्थात्भक दृष्ट्टीकोन) , ज्मेष्ट्ठ ऩक्षषमभत्र ददरीऩ मादी 
(कामघकत्मांनी काम कयाले) , याज्माच्मा लनवलबागाचवेशवर्चल  ननतीन काकोडकय (लन वलबागाची बूमभका) , रोकवत्ताच ेभेरो 
एडीटय वलनामक ऩयफ (भाध्मभांची बूमभका) , ऩक्षषमभत्र आनंद ऩेंढायकय (मळषण) आणण आदेळ मळलकय (ऩषी ऩमघटन) मांनी 
भागघदळघन केरे.  चचचे ेवूत्र वंचारन वलनामक ऩयफ मांनी केरे. 

दऩुायच ेवत्र शोत ेत ेठयालांच ेआणण वभायोऩाच.े दोन ददलवात वलघ वशबार्गनंी वलवलध ठयाल ऩाठलरे शोते. ज्मेष्ट्ठ ऩषीमभत्रांनी 
वंमुक्तीकऩणे वलघ ठयालांची छाननी करून मोग्म त ेठयाल स्लीकायरे. दयम्मान वलघ ठयाल स्लत: वंभेरनाध्मषांनी लाचून त्मालय 
खुल्मा वत्रात चचाघ केरी. स्लीकायण्मात आरेरे ठयाल  



संमेऱनार्त ऩाररर्त झाऱेऱे ठराळ 

१. जऱगाल , धुऱे, नंदयूफाय जजल््मातीर वातऩुडा ऩलघतयाजीभध्मे वध्मा जंगरतोड फेवुभाय लाढरी अवून अनतक्रभणेशी लाढरी 
आशेत. शे वाये योखण्मावाठी मा ऩरयवयातीर याखील लने आणण मालर अबमायण्म मांना तातडीने वंयषण देण्मात माले. मालर 
अबमायण्माच्मा षेत्रात लाढ कयण्मात माली , मा आळमाचा ठयाल एकभताने वंभत कयण्मात आरा. मामळलाम वातऩुडा ऩलघतयाजी 
आंतययाष्ट्रीम लायवा मादीत जाण्मावाठी वलघतोऩयी प्रमत्न कयण्माचा ननणघम घेण्मात आरा. - वलनोद ऩाटीर मांनी शा ठयाल 
भांडरा ल .......... मांनी अनुभोदन ददरे.  

२. ळशयीकयणाचा ननवगाघलय शोणाया ऩरयणाभ योखण्मावाठी याज्मातीर वलघ ळशयांच्मा वलकाव आयाखडय़ात ल वलकाव ननमंत्रण 
ननमभालरीत जैलवलवलधता वंलधघनाचा वभालेळ याष्ट्रीम जैलवलवलधता कामद्मानुवाय व्शाला ल ळशयी वलकाव प्रकल्ऩांवाठी मा 
ननमभांची कठोय अंभरफजालणी कयण्मात माली , अवा ठयाल वंभेरनाध्मष डॉ. उल्शाव याणे मांनी भांडरा त्मारा डॉ. ददरीऩ 
मादी मांनी अनुभोदन ददरे. शा ठयालशी एकभताने ऩारयत कयण्मात आरा. 

३. भोठय़ा प्रभाणालय स्थरांतय करून मेणाऱ्मा ऩक्षमांवाठी मळलडी भाशूर वागयी ऩाणथऱ ऩरयवय वंयक्षषत षेत्र म्शणून घोवऴत 
कयण्मात माला , अवा प्रस्तालशी वंभत कयण्मात आरा. वषृ्ट्टीसान वंस्थेच्मा भापघ त श्री प्रळांत मळदें मांनी शा ठयाल भांडरा 
शोता. 

आता वलांनाच वभायोऩाच ेलेध रागरे शोते.  फयोफय ४ लाजता ज्मेष्ट्ठ अमबनेते   ल वच्च ेननवगघपे्रभी श्री अतुर कुरकणी मांच े
वंभेरन स्थऱी आगभन झारे. १३ जानेलायीव घेण्मात आरेल्मा र्चत्रकरा स्ऩधांच ेऩारयतोऴक वलतयण अतुर कुरकणी मांच्मा 
शस्त ेकयण्मात आरे. तवेच कै. वलनोद गाडगीऱ प्रनतष्ट्ठान भापघ त उदमोन्भुख ऩषी मभत्राव देण्मात मेणाया प्रोत्वाशनऩय 
वन्भान श्री वौयब वालंत माव देण्मात आरा.  

अतुर कुरकणी मांनी उत्स्पूतघ अवा वंलाद ऩक्षषमभत्रांळी वाधरा. वद्मऩरयजस्थतीत वभाजाभध्मे ऩमाघलयणाच्मा ळत्रूंची वंख्मा 
लाढरी आशे आणण त्माभुऱेच आता ऩक्षषमभत्र शी वभाजाची गयज आशे , अवे त्मांनी प्रनतऩादन केरे.  वभाजात असानाच ेळत्रूशी 
लाढत आशेत. त्माभुऱेच सान आणण भादशती मांना वलाघर्धक भशत्त्ल आरे आशे. त्माभुऱेच ऩजक्ळमभत्रांची वंख्मा लाढणे  शे 
वभाजदशतावाठी आलश्मक आशे. 

वंभेरनाध्मष श्री उल्शाव याणे मांनी तीनशी ददलवांच्मा कामघक्रभाचा आढाला घेत भामभघक अवे वलवलचन केरे. "ऩषीमभत्र 
वंभेरनावायख्मा वंभेरनांनी वयकायरा वकायात्भक काभे कयण्माव बाग ऩाडामरा शले. वध्मा कामद्माभध्मे अवरेल्मा अनेक 
तयतुदी मळपायळींच्मा स्लरूऩात आशेत. त्मातीर चांगल्मा तयतुददी अननलामघ व्शामरा शव्मात. त्मावाठी अळी वंभेरने भशत्त्लऩूणघ 
बूमभका फजालू ळकतीर" अवे भत त्मांनी व्मक्त केरे. भध्मलती ऩषीमभत्र वंस्थेच ेअध्मष बाऊ काटदये , श्रीकृष्ट्ण मळषण 
प्रवायक भंडऱाच ेकामघलाश वंजम डशाऱे मांनीशी वंभेरनावलऴमीच्मा आऩल्मा बालना व्मक्त केल्मा. वंभेरनाच ेप्रभुख आमोजक 
आणण अश्लभेध प्रनतष्ट्ठानच ेअध्मष बफबाव आभोणकय मांनी आबाय प्रदळघन केरे. तय प्रास्तावलक आणण वूत्रवंचारनाची 
जफाफदायी वलनामक ऩयफ मांनी वांबाऱरी.  

वंभेरनाचा औऩचारयक वभायोऩ तय झारा शोता.  

ऩण भुंफई फाशेयीर ऩक्षषमभत्रांवाठी ददनांक १६ जानेलायी योजी मळलडी मेथे फ्रेमभगंो ननयीषणाची ल फीएनएचएवरा बेट देण्माची 
वलळेऴ वशर आमोजजत कयण्मात आरी शोती. माभध्मे ४० ऩषी मभत्र वशबागी झारे शोते. वषृ्ट्टीसान वंस्थेने फ्रेमभगंो 
ननयीषण उऩक्रभात भोराच ेवशकामघ केरे. तय फीएनएचएव बेटी दयम्मान फीएनएचएवच ेवंचारक दस्तूय खुद्ध डॉ. अवद 
यशभानी मांनी वलघ ऩषी मभत्रांळी वंलाद वाधरा. फीएनएचएवचा दमुभघऱ अवा भादशती वंग्रश त्मांनी वलघ ऩषी मभत्रांना दाखलरा. 
ऩक्षषमभत्र चऱलऱ व्माऩक झाल्माच ेशे द्मोतकच म्शणाले रागेर.  



      ************** 

वंभेरनाची जफाफदायी वलवलध वंस्थांनी ल व्मक्तींनी भोठ्मा दशकभतीने ऩाय ऩाडरी. 

भध्मलती वभन्लमक म्शणून श्री. बफबाव आभोणकय ल श्री. प्रळांत ननालये मांनी काभ ऩदशरे.  

वुकाणू वमभती: बफबाव आभोणकय, अननर कंुटे, वलनामक ऩयफ, वलनामक कणणघक 

वबावद नोंदणी: भानवी लडके, शरयता ऩुयाणणक, ग्रीष्ट्भा जोग 

छामार्चत्रण स्ऩधाघ: प्रीती ऩटेर, याजव देळऩांड,े वुशाव जोळी - ऑप बफट व्माद्री 

वादयीकयण वंमोजन ल ऩषी आलाज स्ऩधाघ:  आनंद ऩेंढायकय, याजू कावंफे,आदेळ मळलकय, मभशीय वुऱे, ऩरयणीताजोग. 

स्भयणणका: प्रकाळ काभत, वलनामक ऩयफ, वलबल भांजयेकय, वुशाव जोळी 

स्लागत वमभती तथा वंजम गांधी याष्ट्रीम उद्मानातीर ननलाव बोजन व्मलस्था - अळोक गांगुड,े ददरीऩ ऩाटीर, रुऩारी भढली. 

ननधी वंकरन: गोऩार फोधे, भकयंद मेडूयकय, वर्चन म्शात्रे, वलनामक कणणघक. 

लेफवाईट, पेवफुक:  ननणखरेळ मादल. 

दऱणलऱण व्मलस्था, छामार्चत्रण: भंगेळटाकयखेडे 

वंभेरनस्थऱी  बोजन व्मलस्था: वर्चन म्शात्रे 

वंजम गांधी याष्ट्रीम उद्मान ऩक्षष ननयीषण:नेचय रव्शवघ भाराड,आदेळ मळलकय 

ळारेम वलद्माथी र्चत्रकरा स्ऩधाघ :श्री .अजजत जोळी, वौ र्चत्रा जोळी 

वंभेरनाच्मातीनदशददलवांच्मा कारालधीत अषयळ:ऩडरे ती काभे यांत्रददलव ऩाय ऩडणायेअश्व्भेधचसे्लमंवेलक: तुऴाय ऩलाय, वभीय 
चौधयी, ननरेळ खुयोळी, दीऩक जाधल, वलकाव खुयोळी, अजम कारे, लैष्ट्णल गोडांफे आणण याभबयण मादल. 

अश्लभेध वंस्थेच ेवर्चल श्री अवलनाळ शयड आणण खजजनदाय भनीऴ ळभाघ मांच ेवलघच फाफतीत वक्रीम वशकामघ राबरे. 

जजतेंद्र देलधय मांनीआमत्मा लेऱी वलघ प्रकायची धालऩऱ केल्माभुऱे वंभेरना दयम्मान अनेक काभे वुकय झारी. 

वलळेऴ म्शणजे तीनशी ददलवांच्मा दऩुायच्मा बोजनाची जफाफदायी ऩयळुयाभ मळदें मांनी वलना भोफदरा ऩेररी शोती. 

मा वलाघत वलळेऴ उल्रेख कयामचा तो श्री. गोऩाऱ फोधेमांचा. आऩरी वलघ वंऩकघ  व्मलस्था त्मांनी ऩषी मभत्र वंभेरनावाठी 
उऩमोगातआणरी शोती. वंभेरनाच्मा वलघच षेत्रात त्मांनी भोराच ेवशकामघ केरे आशे. 

 

 


