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भशायाष्ट्र पाउंडळेनच्मा वलद्यभाने दद. १३ नोव्शेंफय २०१० योजी यंगायंग कामयक्रभ वंऩन्न झारा. 

डॉ. आनंद फंग मांनी व्माख्मानाच ेएक ऩुष्ऩ गुंफपरे. वुप्रसवध्द डॉ. अबम ल वौ. याणी फंग मांच ेवुऩुत्र, 
डॉ. आनंद फंग, मांनी २००९ भधे Johns Hopkins school of health भधनू MPH झाल्मालय भातावऩतमांच्मा 
रोकोत्तय कामायचा लवा घेऊन गडचचयोरी शी कभयबूभी फनवलरी. वशज वुंदय वोप्मा भयाठी भामफोरीतून 
visual द्वाया वलचाय भांडताना ऩदोऩदी प्राभाणणकऩणा ल ऩायदळयकता मांचा प्रतमम मेत शोता. स्थरूभानाने 
गोऴलाया भांडण्माचा शा प्रमत्न! 

गडचचयोरी शा दगुयभ बाग भुंफईऩावून एक शजाय फक.भी. अतंयालय ऩूलेव आशे. अततभागावरेरा, 
असळक्षषत, फेयोजगाय, अततऩीडडत, नषरग्रस्त ल आचथयकदृष्ट्मा दारयद्र्मयेऴेखारीर आददलावींचा आशे. 
आनंदरा भातावऩतमांनी प्राथसभक ळाऱेत मा बागात दाखर केरे. ऩददसरत वलंगडमांफयोफय वशलाव 
ल वशसळषणाभुऱे फारऩणी आनंदरा वाभाजजक फांचधरकीचा फकत्ता चगयलण्माची वंधी सभऱारी. 
वभाजाच्मा चारी-यीती, रयलाज, रुढी, ऩयंऩया, वभजुती, श्रध्दा, अधंश्रध्दा आददचंा ऩरयचम झारा. शी 
सळदोयी नंतय काभारा आरी. 

मा वभाजाची वुधायणा आलश्मक आशे, अवा ध्माव घेतल्मालय वभाजाची वभस्मा, ज्लरंत प्रश्न, 
आव्शाने आददचंा वलकंऴ अभ्माव, व्मलस्थाऩन ल वंळोधन अळी त्रत्रवूत्री कायलाई केरी. स्थातनक भंडऱींळी 
स्थातनक फोरीत वंलाद वाधल्माव जलऱीक लाढते, शा ब्रीदभंत्र तमांनी ऩाऱरा. झाऩाच्मा झोऩडीत 
लास्तव्म, लाघ फकंला अन्म लन्म प्राणी मांच्माऩावनू धोका म्शणून णखडक्मा नाशीत, प्रकाळ ल स्लच्छ 



भोकळ्मा शलेचा अबाल, वोफत चोलीव ताव गुयं, ढोयं, भेंढी-फकयी, यानडुकयं, गाई-म्शळी मांचा वतत 
वशलाव, तमाभुऱे भरभूत्र, वांडऩाणी आददनंी घाण ल दगुधंीच ेवाम्राज्म, डाव, भच्छय, वऩव,ू झुयऱ मांचा 
उऩद्रल, वाथीरा अततयेकी तंफाखवूेलन. ळतेी ल अन्म उतऩन्न नगण्म. फशुवंख्म भंडऱी रकला ल शाताच्मा 
योगाने ऩीडडत. तमालय गालठी उऩाम. जोडीरा वऩढ्मान   वऩढ्मा ऩायंऩरयक भानसवकता - मा चक्रव्मुशातून 
फाशेय ऩडण्माचा एकभेल भागय म्शणज ेऩरयलतयन. ऩरयलतयन जादचूी कांडी नाशी. वंलेदनळीर ल शऱूशऱू 
वंथ गतीने ऩटणायी. अळा कयाभतीरा, वाभुदातमक ल वाभूदशक कामायरा वलरंफ रागतो. डॉ. आनंद 
फंग मांनी धीय वोडरा नाशी. नेटाने, वभंजवऩणे कामय चारू ठेलरे. इतय वाभाजजक वंस्था ल ळास्त्रीम 
भदतकामायने कावल गतीने प्रगती शोत आशे. भंडऱीत आतभवलश्वाव दणुालरा आशे. दधुयय-योग-यदशत जीलन 
जगाल ेअळी आळा ऩल्रलीत झारी आशे. शयलरेरा आतभवन्भान गलवरा आशे. कामायची व्माप्ती आणण 
वलस्ताय प्रचडं आशे. तेंव्शा डॉ. आनंद फंग मा मुला कभयमोग्मारा भानलवेला व्रत ऩाऱण्मात ळुबेच्छा! 

ळावनातपे भूरबूत वुवलधा उऩरब्ध केल्माव आणण वलबाग प्रकल्ऩ शाती घेतल्माव गडचचयोरी 
फांधल भुख्म प्रलाशात मेतीर. 
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