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कोल्हाऩूय, दद. २१ डडसेंफय : शळल ऩालन ऩरयक्रभा ही ऩमयटनासाठी नसून पे्रयणेसाठी आहे. 
सहबागीिंनी मा ऩरयक्रभेतून आमुष्मबयासाठीचा पे्रयणेचा स्रोत स्लतःसोफत घेऊन जाले , 
हाच माभागीर उद्देळ आहे , असे प्रततऩादन शळलाजी वलद्माऩीठाचे कुरगुरू डॉ. देलानिंद 
शळिंदे मािंनी आज मेथे केरे. 
शळलाजी वलद्माऩीठाच्मा याष्रीम सेला मोजनेतपे आमोजजत कयण्मात आरेल्मा दोन 
ददलसीम ऩन्हाऱा ते ऩालनख िंड शळल ऩालन पे्रयणा ऩरयक्रभेच्मा प्रायिंब प्रसिंगी ऩन्हाऱा 
मेथे ते फोरत होते. आज सकाऱी ७.३० लाजता ऩन्हाऱा मेथीर फाजीप्रबू देळऩािंड ेल 
लीय शळला काळीद मािंच्मा ऩुतळमािंचे दळयन घेऊन सुरू झारेल्मा मा भोदहभेची सािंगता 
उद्मा सामिंकाऱी ६.३० लाजता ऩालनख िंड मेथे होणाय आहे.  
कुरगुरू डॉ. शळिंदे म्हणारे , तत्कारीन ऩरयजस्थतीभध्मे कोणत्माही दऱणलऱणाच्मा 
साधनािंअबाली, वलजेच्मा सुवलधेअबाली तनव्लऱ छत्रऩती शळलाजी भहायाजािंच्मा स्लयाज्म 
स्थाऩनेच्मा कामायलयीर तनष्ठेऩोटी फाजीप्रबू देळऩािंड ेआखण लीय शळला काळीद मािंनी 
आऩरी प्राणाहुती ददरी. त्मािंची तनष्ठा आखण त्मािंचे कामय इततहासात अभय झारे. 
भहायाजािंनीही ऩुढे स्लयाज्माचे तोयण फािंधरे. आददरळाही नजयकैदेतून , कडकेोट 
ऩहाऱमािंभधून भोठ्मा ददरेयऩणाने आऩरी सुटका कयलून घेत भहायाजािंनी ऩन्हाळमालरुन 
वलळाऱगडाकड ेकूच केरे. जनतेचा हा ऩोशळिंदा सु रूऩ वलळाऱगडी ऩोहोचाला , म्हणून 
मा दोन नयलीयािंनी आऩल्मा जीलाची फाजी रालरी आखण स्लयाज्मासाठी प्राण त्मागरे. 
हा साया इततहास मा दोन ददलसािंच्मा ऩरयक्रभेभध्मे प्रत्मेक सहबागीच्मा भनाभनािंत 
जागरा ऩादहजे. ही ऩरयक्रभा म्हणजे ऩमयटन नव्हे , तय माच पे्रयणेचा झया आखण ऊजेचा 
स्रोत आऩल्माभध्मे जागतृ कयण्माची सिंधी म्हणून वलद्मार्थमाांनी , स्लमिंसेलकािंनी आखण 
अधधकायी-कभयचाऱमािंनी ऩादहरे ऩादहजे. त्मासाठीच मा भोदहभेचे आमोजन केरे आहे , 
असेही त्मािंनी सािंधगतरे. 
मा ऩरयक्रभेत याष्रीम सेला मोजन सभन्लमक डॉ. डी.के. गामकलाड , क्रीडा अधधवलबाग 
प्रभु  डॉ. ऩी.टी. गामकलाड , प्राचामय डॉ. एस.आय. ऩाटीर , प्रा. ऩोऩट भाऱी मािंच्मासह 
वलद्माऩीठातीर अधधकायी , कभयचायी आखण कोल्हाऩूय , सािंगरी ल साताया जजल्हमािंभधून 
याष्रीम सेला मोजनेचे सुभाये दीडळे स्लमिंसेलक सहबागी झारे आहेत. मा 
ऩरयक्रभेअिंतगयत ऐततहाशसक भादहती घेण्माफयोफयच ऩरयक्रभा भागायलय स्लच्छता भोदहभ 
तसेच ळाहीयी ऩोलाडा आदी प्रफोधन कामयक्रभही घेण्मात मेणाय आहेत.  
 


