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२०) सवॊग श्रीप्रकाळ जजरेदाय                वदस्म 

२१) धलृककळोय भन्वायाभ ऩाटीर   वदस्म 
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३३) घयत ताया वलनामक            वदस्मा 
३४) ऩाॊड ेस्नेशा ळैरेळ              वदस्मा 
३५) आभगालकय शरयश्चॊद्र याभचॊद्र     वदस्म 
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३८) डॉ. ऩाटीर वप्रती जमप्रकाळ       वदस्मा 
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४०) गेशरोत शवभुख भोशनरार       वदस्म 

४१) सळॊदे रुऩारी लवॊत (भोदी)         वदस्मा 
४२) थेयाड ेवॊजम अनॊत             वदस्म 

४३) भुखजी अननता फफर ू        वदस्मा 
४४) शवनाऱे ज्मोत्वना जारीॊदय     वदस्मा 
४५) ऩायधी वुजाता मळलॊत      वदस्मा 
४६) म्शात्र ेवगचन केवयीनाथ         वदस्म 

४७) मादल सभयादेली याभरार       वदस्मा 
४८) म्शात्र ेभोशन गोऩाऱ            वदस्म 

४९) वोनाय वुयेखा प्रकाळ          वदस्मा  
५०) बोईय कभरेळ मळलॊत        वदस्म   

५१) बोईय बालना याजू             वदस्मा 
५२) बोईय याजू मळलॊत    वदस्म 

५३) भाॊजयेकय आनॊद दत्तायाभ        वदस्म 

५४) अयोया दीवऩका ऩॊकज         वदस्मा 
५५) फेरानी शेभा याजेळ             वदस्मा 
५६) दऱली प्रळाॊत सानदेल           वदस्म 

५७) गजये दौरत तुकायाभ           वदस्म 

५८) नाईक वलवलता वललेक           वदस्मा 
५९) वोंव नीरा फनायड              वदस्मा 
६०) याम वलजमकुभाय सवस्थन नायामण               वदस्म     

६१) ळखे रुफीना कपयोझ            वदस्मा 
६२) वालॊत अननर हदलाकय          वदस्म 

६३) भेशया याजील ओभप्रकाळ        वदस्म 

६४) ऩयभाय शेतर यनतरार          वदस्मा 
६५) बट दीप्ती ळखेय               वदस्मा 
६६) कावोदारयमा अजश्लन ळाभजीबाई    वदस्म 

६७) जैन हदनेळ तेजयाज           वदस्म 

६८) बालवाय लॊदना वॊजम          वदस्मा 
६९) ळाश वीभाफेन कभरेळ             वदस्मा 
७०) दफुे भनोज याभनायामण        वदस्म 

७१) वऩाय उभा वलश्लनाथ           वदस्मा 
७२) अशभद वायाश अकयभ         वदस्मा 
७३) इनाभदाय जुफेय अब्दलु्रा        वदस्म 
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७४) ळखे अळयप भोशम्भद इब्राशीभ    वदस्म 

७५) बोईय जमेळ बानुदाव           वदस्म 

७६) म्शात्र ेनमना गजानन           वदस्मा 
७७) म्शात्र ेवलनोद कासळनाथ         वदस्म 

७८) गोवलॊद शेरन जॉजी            वदस्मा 
७९) फगाजी ळसभयरा वलन्वन्ट         वदस्मा 
८०) फाॊड्मा एरामव दसुभॊग          वदस्म 

 

गैयशजय वदस्म - 

१) ऩाटीर  योहशदाव ळॊकय       वबागशृ नेता 
२) ऩाॊडमे ऩॊकज वूमयभणण         वदस्म 

३) यालर भेघना हदऩक            वदस्मा 
४) जैन गीता बयत                वदस्मा 
५) व्माव यवल लावुदेल             वदस्म 

६) ऩयेया कॅटरीन एन्थोनी         वदस्मा 
७) वय्मद नुयजाशॉ नाझय शुवेन              वदस्मा 
८) ळखे अभजद गपाय       वदस्म 

९) ऩाटीर वॊध्मा प्रपुल्र           वदस्मा 
१०) ऩाटीर अननता जमलॊत          वदस्मा 
११) म्शात्र ेऩयळुयाभ ऩदभाकय        वदस्म 

१२) डडवा भसरयन भवलयन            वदस्मा 
१३) वलयाणी अननर यालजीबाई       वदस्म 

१४) बानुळारी लऴाय गगयधय          वदस्मा 
 

यजेचा अजय –  
१) बोईय वलणा वुमयकाॊत           वदस्मा 

 

भा. भशाऩौय :- 
 वगचल भशोदम वबेच ेकाभकाज वुरु कया.  
नगयवगचल :- 
 सभया बाईंदय भशानगऩासरकेची भा. भशावबा ळुक्रलाय हद . २०/१२/२०१९ योजी वकाऱी ११.०० 
लाजता सभया बाईंदय भशानगयऩासरका , स्ल. इॊहदया गाॊधी बलन , भुख्म कामायरम , नतवया भजरा , 
छत्रऩती सळलाजी भशायाज वबागशृात भशावबा वुचना क्र . ०४ भधीर प्रकयणाॊलय वलचाय वलननभम 
कयण्मावाठी आमोजजत कयण्माॊत मेत आशे . आजच्मा वबेच्मा वलऴमऩत्रत्रकेलयीर काभकाजारा वुरुलात 
कयण्माऩूली प्रळावनाकडून 3 वलऴम 2 के खारी आरेरे आशेत . त्माच्मातरा एक वलऴम आशे . 1. सभया 
बाईंदय भशानगयऩासरकेची जागा ळावकीम कामायरमावाठी बाड्माने देणे . 2. सभया बाईंदय 
भशानगयऩासरकेची जागा ळावकीम कामायरमावाठी बाड्मा ने देणे . 3. सभया बाईंदय भशानगयऩासरका 
षेत्रात वलवलध हठकाणी ऩुतऱे  फववलण्माचा जागा आयषणात  दळयवलण्मावाठी वलकाव मोजनेत पेयफदर 
कयणेफाफत. शे नतन्शी वलऴम 2 के खारी आशेत. वबागशृाची मारा भान्मता आशे काम? 
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 आशे.  
नगयवगचल :- 
 हठक आशे.  
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ननरभ ढलण :- 
 भशाऩौय भॅडभ ऩुतळमाॊचा जो वलऴम आशे. ते कुठच ेऩुतऱे आशेत ते जया आम्शारा वाॊगा.  
नगयवगचल :- 
 गोऴलाऱ्मात हदरेरे आशे.  
ननरभ ढलण :- 
 गोऴलाऱ्मात नाशीत.  
नगयवगचल :- 
 गोऴलाया मेत आशे भॅडभ.  
ननरभ ढलण :- 
 तत्ऩुली तुम्शी भान्मता देण्माऩूली भरा ऩण कऱू देत ऩुतऱे कुठच ेआशेत.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 क च ेदोन वलऴम तुम्शी आम्शारा  त्माचा गोऴलाया हदरा . त्मारा भॊजुयी देतो . फाकीच ेऩुतऱे 
कुठरे त्माचा गोऴलाया आधी द्मा नॊतय भॊजुयी घ्मा. 
नगयवगचल :- 
 भी नाल लाचनु दाखलतो . वलऴम सभया बाईंदय  भशानगयऩासरका षेत्रात वलवलध हठकाणी  ऩुतऱे 
फववलण्माचा जागा आयषणात दळयवलण्मावाठी वलकाव मोजनेत पेयफदर कयणेफाफत . 1. सभयायोड ऩूलय 
जॉगवय ऩाकय  ह्मा हठकाणी रोशऩुरुऴ वयदाय लल्रबबाई ऩटेर माॊचा ऩुणायकृती ऩुतऱा 2. बाईंदय ऩूलय 
जेवरऩाकय  चौऩाटी  बायतयत्न अब्दरु कराभ माॊचा अधायकृती ऩुतऱा 3. बाईंदय ऩूलय  येल्ले पाटक  
भशायाणा प्रताऩ माॊचा अश्लारुढ ऩुतऱा . 4. सभयायोड स्टेळन जजजाभाता माॊचा अधायकृती ऩुतऱा . 5. 
बाईंदय ऩजश्चभ भॅक्वेव भॉर चौक रोकभान्म हटऱक माॊचा अधायकृती ऩुतऱा . 6. बाईंदय ऩूलय नलघय 
भैदान, वावलत्रत्रफाई पुरे माॊचा अधायकृती ऩुतऱा . 7. कासळगाल चौक भाता  यभाफाई आॊफेडकय माॊचा 
अधायकृती ऩुतऱा. 8. जनता नगय चौक बायतयत्न डॉ . फाफावाशेफ आॊफेडकय माॊचा अधायकृती ऩुतऱा . 9. 
बाईंदय ऩूलय गोल्डन नेस्ट चौ क वलय वालयकय माॊचा अधायकृती ऩुतऱा . दोन्शी वलऴमारा भान्मता आशे 
का? 
जुफेय इनाभदाय :- 
 भान्मता आशे . वलऴम प्रळावनातपे आरेरे वलऴम प्रळावकीम काभका ज आशे . आम्शी त्मारा 
भान्मता देत आशेत. भात्र ह्मालय चचाय कयामची अवेर.  
नगयवगचल :- 
 वलऴम मेईर तेव्शा. 
भा. आमुक्त :- 
 वन्भा. भशाऩौय भशोदमा , वन्भा. वदस्म इनाभदाय वाशेफ फोरल्माप्रभाणे तत्लत : शा वलऴम 
काभकाजारा घेण्माफद्दरची वलाांची भान्मता अवाली आणण नॊतय ज्मालेऱेव तो वलऴम काभकाजात मेईर 
त्माच्मालय ववलस्तय चचाय करुन आऩण एकभताने ननणयम घेऊ. जे भशावबेरा अऩेक्षषत आशे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आमुक्त भशोदम शी चचाय चारू आशे. शी वबा चारेर नाशी चारेर ऩुढे.  
भा. आमुक्त :- 
 जेव्शा केव्शा वबा चारेर त्मा क्रभाभध्मे शे नतन्शी वलऴम वगळमात ळलेटी मेतीर.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 भाझ ेपक्त तुभच्मा ननदळयनाव आणुन देऊ इजच्छतो की, ऩुढच्मा 4-8 हदलवानॊतय कदागचत शी 
वबा ऩयत रागेर . वबा वॊऩेर काभकाज ऩूणय शोईर . ऩोसरव स्टेळन आमुक्तारमाचा तो वलऴम 
तुभच्माकड ेआरेरा आशे.  
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भा. आमुक्त :- 
 ते आज हदरे आशेत.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 आऩल्माकड ेभशाऩासरकेभध्मे त्माच ेआयषण आशे . 182 आयषण क्रभाॊक शा ऩोसरव 
ठाण्मावाठी आयक्षषत आशे . ती जागा ताब्मात घेण्मात आरेरी नाशी . कदागचत तो वलऴम तुभच्मा 
रषात अवेर.  
भा. आमुक्त :- 
 आम्शी याज्म ळावनाकडून ऑर येडी नोहटकपकेळन झारेरे आशे . त्मा जागा वुध्दा आयक्षषत 
आशेत. ऩण एखादा जय ळावनाचा ननणयम ता त्काऱ रागू कयामची ऩरयजस्थती आरी . त्मा कॅम्ऩव 
डवे्शरऩभेंटरा 2-3 लऴय जाणाय आशेत . एका हदलवात त्मा लास्तु तमाय शोणाय नाशीत . त्मावाठी 
भशाऩासरका म्शणून आऩरे उत्तयदानमत्ल आशे की त्माॊना आऩल्मारा भदत कयणे.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 20 लऴय त्माॊनी ती जागा ताब्मात घेतरी  नाशी . शी तुम्शी जागा हदल्मानॊतय ती आऩल्मारा 
ऩयत सभऱेर की नाशी माची ळाश्लती नाशी. 
भा. आमुक्त :- 
 इनाभदायजी त्मा वलऴमात आऩण चचाय करुन ननणयम घेऊ.  
प्रवलण ऩाटीर :- 
 आमुक्त वाशेफ , भशाऩौय भॅडभ भी एक वलऴम हदरेरा शोता . कभयचाऱ्माॊचा 7 ला लेतन 
आमोगाचा तय तो वलऴम तुम्शी आता घेतरा नाशी तय तो वलऴम ऩुढच्मा वबेरा घ्माला वलनॊती आशे . 
म्शणून 7 ला लेतन आमोगाचा.  
नगयवगचल :- 
 2 के खारी नतन्शी वलऴमाॊना वबागशृाची भान्मता आशे . त्माभुऱे शे वल ऴम आऩण 
वलऴमऩत्रत्रकेलयीर वलय वलऴम वॊऩल्मानॊतय ळलेटी घेण्मात मेतीर.  
शवभुख गेशरोत :- 
 भशाऩौय भॅडभ , असबनॊदनाचा ठयाल भाॊडामचा आशे . भशायाष्ट्र याज्माच्मा भुख्मभॊत्री ऩदी श्री . 
उध्दलजी फाऱावाशेफ ठाकये तवेच वलयोधी ऩषनेता ऩदी भा . श्री. देलेंद्र पडणलीव माॊची ननल ड झारेरी 
अवून सभया बाईंदय ळशयाच्मा तभाभ जनतेच्मालतीने तवेच मा वबागशृाभापय त त्माॊच ेशाहदयक असबनॊदन 
कयीत आशे. 
 त्माचप्रभाणे 145 सभया बाईंदय वलधानवबा भतदाय वॊघातून भा . वौ. गीता बयत जैन ल 146 
ओलऱा भाजजलडा वलधानवबा भतदाय वॊघातून भा . श्री. प्रताऩ वयनाईक शे ननल डून आल्माफद्दर सभया 
बाईंदय ळशयाच्मा नागयीकाॊच्मालतीने तवेच मा वबागशृाभापय त त्माॊच ेभन :ऩूलयक असबनॊदन करुन 
त्माॊच्मा ऩुढीर लाटचारीव शाहदयक ळुबेच्छा देलून बवलष्ट्माभध्मे सभया बाईंदय ळशयाच्मा वलकावाकयीता 
त्माॊच ेअभुल्म वशकामय राबेर अळी अऩेषा व्मक्त कयतो. 
 तवेच नुकतेच ऩरयलशन वसभती वबाऩती ऩदी श्री . भॊगेळ ऩाटीर माॊची ननलड झारेरी अवून 
त्माॊच ेदेखीर शाहदयक असबनॊदन कयीत आशे. 
 सभया बाईंदय भशानगयऩासरकेच्मा वदस्मा भा . वौ. गीता बयत जैन तवेच सभया बाईंदय 
भशानगयऩासरकेच्मा ऩरयलशन वसभती वबाऩती म्शणून ननलड केरेरे श्री . भॊगेळ ऩाटीर माॊचा मेणाऱ्मा 
भा. भशावबेत त्माॊचा वत्काय कयण्मात माला अळी आऩणाॊव वलनॊती कयतो. 
प्रळाॊत दऱली :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
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असबनॊदन ठयाल क्र. 61 :- 
 भशायाष्ट्र याज्माच्मा भुख्मभॊत्री ऩदी श्री. उध्दलजी फाऱावाशेफ ठाकये तवेच वलयोधी ऩषनेता ऩदी 
भा. श्री. देलेंद्र पडणलीव माॊची ननलड झारेरी अवून सभया बाईंदय ळशयाच्मा तभाभ जनतेच्मालतीने 
तवेच मा वबागशृाभापय त त्माॊच ेशाहदयक असबनॊदन कयीत आशे. 
 त्माचप्रभाणे 145 सभया बाईंदय वलधानवबा भतदाय वॊघातून भा . वौ. गीता बयत जैन ल 146 
ओलऱा भाजजलडा वलधानवबा भतदाय वॊघातून भा . श्री. प्रताऩ वयनाईक शे ननलडून आल्माफद्दर सभया 
बाईंदय ळशयाच्मा नागयीकाॊच्मालतीने तवेच मा वबागशृाभापय त त्माॊच ेभन :ऩूलयक असबनॊदन करुन 
त्माॊच्मा ऩुढीर लाटचारीव शाहदयक ळुबेच्छा देलून बवलष्ट्माभध्मे सभया बाईंदय ळशयाच्मा वलकावाकयीता 
त्माॊच ेअभुल्म वशकामय राबेर अळी अऩेषा व्मक्त कयतो. 
 तवेच नुकतेच ऩरयलशन वसभती वबाऩती ऩदी श्री . भॊगेळ ऩाटीर माॊची ननलड झारेरी अवून 
त्माॊच ेदेखीर शाहदयक असबनॊदन कयीत आशे. 
 सभया बाईंदय भशानगयऩासरकेच्मा वदस्मा भा . वौ. गीता बयत जैन तवेच सभया बाईंदय 
भशानगयऩासरकेच्मा ऩरयलशन वसभती वबाऩती म्शणू न ननलड केरेरे श्री . भॊगेळ ऩाटीर माॊचा मेणाऱ्मा 
भा. भशावबेत त्माॊचा वत्काय कयण्मात माला. 

वुचक :- श्री. शवभुख गेशरोत          अनुभोदन :- श्री. प्रळाॊत दऱली 
ठयाल वलायनुभते भॊजूय 

 

वशी/- 
भशाऩौय 

सभया बाईंदय भशानगयऩासरका 
शरयश्चॊद्र आभगालकय :- 
 भशायाष्ट्र याज्माच्मा वलधानवबा ननलडणूकीत भा . सळलवेनाऩषप्रभुख श्री . उध्दलजी फाऱावाशेफ 
ठाकये माॊच ेनेततृ्लाखारी सळलवेना ऩषाव घलघलीत मळ प्राप्त झारे . याष्ट्रलादी कॉगे्रव ऩषाच ेवलेवलाय 
वन्भा. ळयदचॊद्रजी ऩलाय तवेच बायतीम याष्ट्रीम कॉगे्रव ऩषाच्मा अध्मषा वन्भा . श्रीभ. वोननमा गाॊधी 
ल भशायाष्ट्र याज्मातीर सळलवेना , याष्ट्रलादी कॉगे्रव ऩष , बायतीम याष्ट्रीम कॉगे्रव ऩषाच ेवलय नेते 
माॊच्मा वशकामायने भशायाष्ट्र याज्माभध्मे सळलवेना , याष्ट्रलादी कॉगे्रव ऩष ल बायतीम याष्ट्रीम कॉगे्रव 
भशाआघाडीची वत्ता स्थाऩन झारी अवून , भखु्मभॊत्री ऩदी भा . सळलवेनाऩषप्रभुख श्री. उध्दलजी ठाकये 
ल भॊत्रीऩदी भा . श्री. एकनाथजी सळॊदे , भा. श्री. वुबाऴजी देवाई , भा. श्री. छगनजी बुजफऱ , भा. श्री. 
जमॊतजी ऩाटीर , भा. श्री. फाऱावाशेफ थोयात , भा. ननतीनजी याऊत माॊची नेभणूक झारेरी आशे . मा 
मळाफद्दर सळलवेना ऩ षप्रभुख तथा भुख्मभॊत्री भा . श्री. उद्धलजी फाऱावाशेफ ठाकये , भा. ळयदचॊद्रजी 
ऩलाय, श्रीभ. वोननमाजी गाॊधी, भा. खावदाय श्री . याजनजी वलचाये, भा. श्री. एकनाथजी सळॊदे, भा. श्री. 
वॊजमजी याऊत,   भा. श्री. वुबाऴजी देवाई, भा. श्री. छगनजी बुजफऱ, भा. श्री. जमॊतजी ऩाटीर, भा. 
श्री. फाऱावाशेफ थोयात, भा. ननतीनजी याऊत भा. श्री. भुझफ्पयजी शुवेन तवेच सळलवेनेच ेखावदाय श्री . 
याजनजी वलचाये वाशेफ ल मा ळशयाच ेआभदाय श्री . प्रताऩजी वयनाईक मा वलाांच ेशाहदयक असबनॊदन 
कयण्मात मेत आशे.  
 146 ओलऱा भाजजलडा वलधानवबा भतदाय वॊघाभधनू वरग तीन  लेऱा भा . श्री. प्रताऩजी 
वयनाईक शे सळलवेना ऩषाच्मा लतीने 84008 भतागधक्माने आभदायऩदी ननलडून आरेफद्दर शी वबा 
असबनॊदन कयीत आशे . तवेच 145 सभया बाईंदय वलधानवबा भतदाय वॊघातून अऩष उभेदलाय श्रीभ . 
गगताजी बयत जैन मा आभदायऩदी ननलडून आल्माफद्दर शी वबा असबनॊदन कयीत  आशे. अवा भी 
ठयाल भाॊडत आशे. 
प्रवलण ऩाटीर :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
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असबनॊदन ठयाल क्र. 62 :- 
 भशायाष्ट्र याज्माच्मा वलधानवबा ननलडणूकीत भा . सळलवेनाऩषप्रभुख श्री . उध्दलजी फाऱावाशेफ 
ठाकये माॊच ेनेततृ्लाखारी सळलवेना ऩषाव घलघलीत मळ प्राप्त झारे . याष्ट्रलादी कॉगे्रव ऩषाच ेवलेवलाय 
वन्भा. ळयदचॊद्रजी ऩलाय तवेच बायतीम याष्ट्रीम कॉगे्रव ऩषाच्मा अध्मषा वन्भा . श्रीभ. वोननमा गाॊधी 
ल भशायाष्ट्र याज्मातीर सळलवेना , याष्ट्रलादी कॉगे्रव ऩष , बायतीम याष्ट्रीम कॉगे्रव ऩषाच ेवलय नेते 
माॊच्मा वशकामायने भशायाष्ट्र या ज्माभध्मे सळलवेना , याष्ट्रलादी कॉगे्रव ऩष ल बायतीम याष्ट्रीम कॉगे्रव 
भशाआघाडीची वत्ता स्थाऩन झारी अवून , भुख्मभॊत्री ऩदी भा . सळलवेनाऩषप्रभुख श्री. उध्दलजी ठाकये 
ल भॊत्रीऩदी भा . श्री. एकनाथजी सळॊदे , भा. श्री. वुबाऴजी देवाई , भा. श्री. छगनजी बुजफऱ , भा. श्री. 
जमॊतजी ऩाटीर , भा. श्री. फाऱावाशेफ थोयात , भा. ननतीनजी याऊत माॊची नेभणूक झारेरी आशे . मा 
मळाफद्दर सळलवेना ऩषप्रभुख तथा भुख्मभॊत्री भा . श्री. उद्धलजी फाऱावाशेफ ठाकये , भा. ळयदचॊद्रजी 
ऩलाय, श्रीभ. वोननमाजी गाॊधी, भा. खावदाय श्री . याजनजी वलचाये, भा. श्री. एकनाथजी सळॊदे, भा. श्री. 
वॊजमजी याऊत,   भा. श्री. वुबाऴजी देवाई, भा. श्री. छगनजी बुजफऱ, भा. श्री. जमॊतजी ऩाटीर, भा. 
श्री. फाऱावाशेफ थोयात, भा. ननतीनजी याऊत भा. श्री. भुझफ्पयजी शुवेन तवेच सळलवेनेच ेखावदाय श्री . 
याजनजी वलचाये वाशेफ ल मा ळशयाच ेआभदाय श्री . प्रताऩजी वयनाईक मा वलाांच ेशाहदयक असबनॊदन 
कयण्मात मेत आशे.  
 146 ओलऱा भाजजलडा वलधानवबा भतदाय वॊघाभधनू वरग तीन लेऱा भा . श्री. प्रताऩजी 
वयनाईक शे सळलवेना ऩषाच्मा लतीने 84008 भतागधक्माने आभदायऩदी ननलडून आरेफद्दर शी वबा 
असबनॊदन कयीत आशे . तवेच 145 सभया बाईंदय वल धानवबा भतदाय वॊघातून अऩष उभेदलाय श्रीभ . 
गगताजी बयत जैन मा आभदायऩदी ननलडून आल्माफद्दर शी वबा असबनॊदन कयीत आशे . अवा भी 
ठयाल भाॊडत आशे. 

वुचक :- श्री. शरयश्चॊद्र आभगाॊलकय          अनुभोदन :- श्री. प्रवलण ऩाटीर 
ठयाल वलायनुभते भॊजूय 

 

वशी/- 
भशाऩौय 

सभया बाईंदय भशानगयऩासरका 
जुफेय इनाभदाय :- 
 भशायाष्ट्र  सळलवेना , याष्ट्रलादी ल काॉगे्रव मा तीन ऩषाच्मा वशकामायने भशावलकाव आघाडीच े
वयकाय स्थाऩन झारे . छत्रऩती ळाशू भशायाज , भशात्भा ज्मोतीफा पुरे , डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकयाॊच्मा 
ऩुलयगाभी भशायाष्ट्रात एक लेगऱे वसभकयण कयीत मा याज्मारा नलीन हदळा देण्माच ेकाभ शे नवलन 
वयकाय कयेर. बायतीम याष्ट्रीम काॉगे्रव ऩषाच्मा अध्मषा श्रीभ. वोननमा गाॊधी, याष्ट्रलादी काॉगे्रव ऩषाच े
याष्ट्रीम अध्मष भा . ळयदचॊद्र ऩलाय वाशेफ , सळलवेना ऩषप्रभुख , उद्ध्लजी ठाकये, काॉगे्रव ऩषाच ेजेष्ट्ठ 
नेत,े खावदाय अशभद ऩटेर , भजल्रकाजुयन खयगे , प्रदेळ अध्मष फाऱावाशेफ थोयात , कामयअध्मष श्री . 
भुझफ्पय शुवेन माॊच्मा भागयदळयनाखारी कभीन वभान कामयक्रभ ठयलून एक जस्थय वयकायची स्थाऩन 
केरेरी आशे. भशावलकाव आघाडीच ेवयकाय ळशयी ल ग्राभीण बागारा वभान न्माम , भहशराॊना वॊयषण 
देण्मावाठी सळलवेना , याष्ट्रलादी काॉगे्रव ल बायतीम याष्ट्रीम काॉगे्रव ऩष कटीफध्द आशे . भशायाष्ट्रारा 
वलकावाकड ेघेलून जाण्मावाठी भुख्मभॊत्री उद्धलजी फाऱावाशेफ ठाकये माॊच्मा नेततृ्लाखारी वयकाय 
याज्मात वलयाजभान झाल्माफद्दर भशवलकाव आघाडी वयकायच ेअसबनॊदन तवेच 145 भतदाय वॊघाभधनू 
ननलडून आरेल्मा अऩष उभेदलाय वौ . गगता बयत जैन ल 146 भधनू बयघोव भताॊनी नतवऱ्माॊदा 
ननलडून आरेल्मा सळलवेनेच ेप्रताऩजी वयनाईक वाशेफाॊना भनऩूलयक असबनॊदन. 
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अननर वालॊत :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
असबनॊदन ठयाल क्र. 63 :- 
 भशायाष्ट्र  सळलवेना , याष्ट्रलादी ल काॉगे्रव मा तीन ऩषाच्मा वशकामायने भशावलकाव आघाडीच े
वयकाय स्थाऩन झारे . छत्रऩती ळाशू भशायाज , भशात्भा ज्मोतीफा पुरे , डॉ. फाफावाशेफ आॊफेडकयाॊच्मा 
ऩुलयगाभी भशायाष्ट्रात एक लेगऱे वसभकयण कयीत मा याज्मारा नलीन हदळा देण्माच ेकाभ शे नवलन 
वयकाय कयेर. बायतीम याष्ट्रीम काॉगे्रव ऩषाच्मा अध्मषा श्रीभ. वोननमा गाॊधी, याष्ट्रलादी काॉगे्रव ऩषाच े
याष्ट्रीम अध्मष भा . ळयदचॊद्र ऩलाय वाशेफ , सळलवेना ऩषप्रभुख , उद्ध्लजी ठाकये, काॉगे्रव ऩषाच ेजेष्ट्ठ 
नेत,े खावदाय अशभद ऩटेर , भजल्रकाजुयन खयगे , प्रदेळ अध्मष फाऱावाशेफ थोयात , कामयअध्मष श्री . 
भुझफ्पय शुवेन माॊच्मा भागयदळयनाखारी कभीन वभान कामयक्रभ ठयलून एक जस्थय वयकायची स्थाऩन 
केरेरी आशे. भशावलकाव आघाडीच ेवयकाय ळशयी ल ग्राभीण बागारा वभान न्माम , भहशराॊना वॊयषण 
देण्मावाठी सळलवेना , याष्ट्रलादी काॉगे्रव ल  बायतीम याष्ट्रीम काॉगे्रव ऩष कटीफध्द आशे . भशायाष्ट्रारा 
वलकावाकड ेघेलून जाण्मावाठी भुख्मभॊत्री उद्धलजी फाऱावाशेफ ठाकये माॊच्मा नेततृ्लाखारी वयकाय 
याज्मात वलयाजभान झाल्माफद्दर भशवलकाव आघाडी वयकायच ेअसबनॊदन तवेच 145 भतदाय वॊघाभधनू 
ननलडून आरेल्मा अऩष उभे दलाय वौ . गगता बयत जैन ल 146 भधनू बयघोव भताॊनी नतवऱ्माॊदा 
ननलडून आरेल्मा सळलवेनेच ेप्रताऩजी वयनाईक वाशेफाॊना भनऩूलयक असबनॊदन.   

वुचक :- श्री. जुफेय इनाभदाय          अनुभोदन :- श्री. अननर वालॊत 
ठयाल वलायनुभते भॊजूय 

 
वशी/- 
भशाऩौय 

सभया बाईंदय भशानगयऩासरका 
अननर वालॊत :- 
 भशायाष्ट्राच ेवुऩुत्र नागऩूयच ेयहशलाळी श्री . ळयद फोफड ेमाॊची वयन्मामाधीळ ऩदी ननमुक्ती 
झाल्माफद्दर मा वबागशृातपे त्माॊच ेशाहदयक असबनॊदन. 
शरयश्चॊद्र आभगालकय :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
असबनॊदन ठयाल क्र. 64 :- 
 भशायाष्ट्राच ेवुऩुत्र नागऩूयच ेयहशलाळी  श्री. ळयद फोफड ेमाॊची वयन्मामाधीळ ऩदी ननमुक्ती 
झाल्माफद्दर मा वबागशृातपे त्माॊच ेशाहदयक असबनॊदन.   

वुचक :- श्री. अननर वालॊत        अनुभोदन :- श्री. शरयश्चॊद्र आभगाॊलकय 
ठयाल वलायनुभते भॊजूय 

 
वशी/- 
भशाऩौय 

सभया बाईंदय भशानगयऩासरका 
धलृककळोय ऩाटीर :- 

सभया बाईंदय भधीर काॉगे्रवच ेज्मेष्ट्ठ नेत,े याजकायणा ऩेषा वभाजकायणारा नेशभीच भशत्ल देत 
आरेरे स्ल . कृष्ट्णयाल गोवलॊदयाल म्शात्र ेमाॊच ेयवललाय हद . 15 डडवेंफय 2019 योजी लमाच्मा 102 व्मा 
लऴी ननधन झारे . ते बाऊ म्शणून ऩरयगचत शोते . ऩायदळयक ल ननमभानुवाय कायबाय , कडक सळस्तीच े
ऩण अजातळत्र ूम्शणून ओऱखरे जाणाये कृष्ट्णयाल शे ळलेटऩमांत खादीच ेकऩड ेघारत अवत.  
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 कृष्ट्णयाल माॊचा जन्भ 6 जानेलायी 1918 वारी बाईंदय गालात झारा . त्माॊच ेसळषण दादयच्मा 
ककॊ ग जॉजय ळाऱेतून झारे . भुॊफईच्मा भोयायजी सभर भध्मे ते नोकयीरा शोते . स्लातॊत्र्मावाठीच्मा 
चऱलऱीत ते वुरुलातीऩावूनच स्लातॊत्र चऱलऱीत हशयीयीने बाग घेतरा. बाईंदय ग्राभऩॊचामतीच ेते 1962 
ऩावून 1971 दयम्मान वयऩॊच याहशरे. तय 1971 ते 1975 दयम्मान ते ऩॊचामत वसभतीच ेवबाऩती ल 
जजल्शा ऩरयऴदेच ेवदस्म शोत.े  
 बाईंदय भधीर वलयवाभान्माॊची भुरॊ सळषणाऩावू न लॊगचत याशू नमे म्शणुन त्माॊनी फॊद ऩडरेरी 
ळाऱा 1959 वारी ऩुन्शा वुरु केरी. त्मालेऱी दादयच्मा छत्रफरदाव ळाऱेच्मा नाल आणण वशकामायने वुरु 
केरेरी ल उबायरेरी ळाऱा ऩुढे बाईंदय वेकॊ डयी झारी . बाईंदय ळतेकयी सळषण वॊस्था वॊचासरत शी 
ळाऱा आजशी वलयवाभान्म कुटुॊफातीर भुरा-भुरीॊच्मा सळषणावाठी भोठे मोगदान देत आशे . मा ळाऱेतुन 
सळकरेरे वलद्माथी आज वलवलध षेत्रात नालरौककक सभऱलुन आशेत . माच ळाऱेतीर अनेक वलद्माथी 
आऩल्मा भशाऩासरकेतीर नगयवेलक आशेत. कृष्ट्णयाल शे वलवलध वॊस्थाॊच ेभागयदळयक ल आधायस्तॊब शोत.े  
 सभया बाईंदय ळतेकऱ्माॊवाठी कृष्ट्णयाल माॊनी बाईंदय ळतेकयी वोवामटी 1948 वारी स्थाऩन 
केरी. ळतेकऱ्माॊवाठी स्थाऩन केरेल्मा मा वॊस्थेभापय त नॊतय नागयीकाॊना ना नपा ना तोटा तत्लालय 
येळनच ेधान्म सभऱाले म्शणून सळधालाटऩ कें दे्र वुरु केरी . ळतेकऱ्माॊच्मा जसभनी वभुद्राचे  खाये ऩाणी 
सळरुन नाऩीक शोऊ नमे मावाठी त्माॊनी फाॊध फॊहदस्तीवाठी ळावनाच्मा खाय फाॊधाये वलबागाच्मा 
भाध्मभातून फाॊध फॊहदस्तीची काभे करुन घेतरी . ळशयातीर ळतेकऱ्माॊची वॊघटना फाॊधनू ळतेकऱ्माॊवाठी 
रढा हदरा. ळतेकऱ्माॊना वोफत घेऊन इस्टेट इनव्शेस्टभेंट वलरुध्द आलाज उठलरा.  
 त्माकाऱी भहशराॊची प्रवुती शी घयच्मा घयीच शोत अवल्माने त्माॊनी जजल्शा ऩरयऴदेभापय त 
बाईंदय मेथे 1967 वारी प्राथसभक आयोग्म कें द्र वुरु केरे त्मानॊतय त्माॊच्मा प्रमत्नाॊनी भहशराॊवाठी 20 
खाटाॊच ेळावकीम प्रवुतीगशृ वुरु कयण्मात त्माॊची भशत्लाची बुसभका शोती . 1970 वारात बाईंदयच्मा 
ऩाण्माचा प्रश्न वोडलण्मावाठी ळावनाकडून हदड दळरष सरटय ऩाणी मोजना भॊजूय कुरी.  
 वयऩॊच ऩदालय अवताना त्माॊनी बाईंदय ऩजश्चभ गालच्मा वलकावाचा ननमोजन आयाखडा तमाय 
केरा. कृष्ट्णयाल माॊनी याजकायणाऩेषा गालाच्मा हशतारा ल वभाजकायणारा नेशभीच प्रा धान्म हदरे . 
कामदेळीय काभ कयण्मालय त्माॊचा बय अवे . कडक सळस्तीच ेअवरेल्मा कृष्ट्णयाल माॊनी त्मा काऱी 
ऩायदळयक कायबाय केरा . ते स्थाननक अवून त्माकाऱी लास्तव्माव आरेल्मा गुजयात ल याजस्थान 
भधीर कुटुॊत्रफमाॊना देखीर गालच ेवयऩॊच , ग्राभ वदस्म करुन त्माॊना वन्भान हदरा . कोणाच्मा जात , 
धभय ल प्राॊताच्मा आधाये त्माॊनी बेदबाल केरा नाशी.  
 लमाच्मा 102 व्मा लऴी देखीर ते चारत – कपयत अवत. गेरे काशी हदलव त्माॊना न्मुभोननमाने 
ग्रावरे शोते. त्मातुनच यवललाय हद . 15 डडवेंफय 2019 योजी त्माॊच ेननधन झारे . त्माॊच्मा ननधनाफद्दर 
शी वबा ळोक व्मक्त करुन त्माॊच्मा ऩरयलायाव शे दु :ख वशन कयण्माची ईश्लय त्माॊना ळक्ती देलो शी 
ईश्लय चयणी प्राथयना ! 
शवभुख गेशरोत :-  
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
द:ुखलठा ठयाल क्र. 65 :- 

 सभया बाईंदय भधीर काॉगे्रवच ेज्मेष्ट्ठ नेते , याजकायणा ऩेषा वभाजकायणारा नेशभीच 
भशत्ल देत आरेरे स्ल. कृष्ट्णयाल गोवलॊदयाल म्शात्र ेमाॊच ेयवललाय हद . 15 डडवेंफय 2019 योजी लमाच्मा 
102 व्मा लऴी ननधन झारे . ते बाऊ म्शणून ऩरयगचत शोते . ऩायदळयक ल ननमभानुवाय कायबाय , कडक 
सळस्तीच ेऩण अजातळत्र ूम्शणून ओऱखरे जाणाये कृष्ट्णयाल शे ळलेटऩमांत खादीच ेकऩड ेघारत अवत.  
 कृष्ट्णयाल माॊचा जन्भ 6 जानेलायी 1918 वारी बाईंदय गालात झारा . त्माॊच ेसळषण दादयच्मा 
ककॊ ग जॉजय ळाऱेतून झारे . भुॊफईच्मा भोयायजी सभर भध्मे ते नोकयीरा शोते . स्लातॊत्र्मावाठीच्मा 
चऱलऱीत ते वुरुलातीऩावूनच स्लातॊत्र चऱलऱीत हशयीयीने बाग घेतरा. बाईंदय ग्राभऩॊचामतीच ेते 1962 
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ऩावून 1971 दयम्मान वयऩॊच याहशरे. तय 1971 ते 1975 दयम्मान ते ऩॊचामत वसभतीच ेवबाऩती ल 
जजल्शा ऩरयऴदेच ेवदस्म शोत.े  
 बाईंदय भधीर वलयवाभान्माॊची भुरॊ सळषणाऩावून लॊगचत याशू नमे म्शणुन त्माॊनी फॊद ऩडरेरी 
ळाऱा 1959 वारी ऩुन्शा वुरु केरी. त्मालऱेी दादयच्मा छत्रफरदाव ळाऱेच्मा नाल आणण वशकामायने वुरु 
केरेरी ल उबायरेरी ळाऱा ऩुढे बाईंदय वेकॊ डयी झारी . बाईंदय ळतेकयी सळषण वॊस्था वॊचासरत शी 
ळाऱा आजशी वलयवाभान्म कुटुॊफातीर भुरा -भुरीॊच्मा सळषणावाठी भोठे मोगदान देत आशे . मा ळाऱेतुन 
सळकरेरे वलद्माथी आज वलवलध षेत्रात नालरौककक सभऱलुन आशेत . माच ळाऱेतीर अनेक वलद्माथी 
आऩल्मा भशाऩासरकेतीर नगयवेलक आशेत. कृष्ट्णयाल शे वलवलध वॊस्थाॊच ेभागयदळयक ल आधायस्तॊब शोत.े  
 सभया बाईंदय ळतेकऱ्माॊवाठी कृष्ट्णयाल माॊनी बाईंदय ळतेकयी वोवामटी 1948 वारी स्थाऩन 
केरी. ळतेकऱ्माॊवाठी स्थाऩन केरेल्मा मा वॊस्थेभापय त नॊतय नागयीकाॊना ना नपा ना तोटा तत्लालय 
येळनच ेधान्म सभऱाले म्शणून सळधालाटऩ कें दे्र वुरु केरी . ळतेकऱ्माॊच्मा जसभनी वभुद्राच ेखाये ऩाणी 
सळरुन नाऩीक शोऊ नमे मावाठी त्माॊनी फाॊध फॊहदस्तीवाठी ळावनाच्मा खाय फाॊधाये वलबागाच्मा 
भाध्मभातून फाॊध फॊहदस्तीची काभे करुन घेतरी . ळशयातीर ळतेकऱ्माॊची वॊघटना फाॊधनू ळतेकऱ्माॊवाठी 
रढा हदरा. ळतेकऱ्माॊना वोफत घेऊन इस्टेट इनव्शेस्टभेंट वलरुध्द आलाज उठलरा.  
 त्माकाऱी भहशराॊची प्रवुती शी घयच्मा घयीच शोत अवल्माने त्माॊनी जजल्शा ऩरयऴदेभापय त 
बाईंदय मेथे 1967 वारी प्राथसभक आयोग्म कें द्र वुरु केरे त्मानॊतय त्माॊच्मा प्रमत्नाॊनी भहशराॊवाठी 20 
खाटाॊच ेळावकीम प्रवुतीगशृ वुरु कयण्मात त्माॊची भशत्लाची बुसभका शोती . 1970 वारात बाईंदयच्मा 
ऩाण्माचा प्रश्न वोडलण्मावाठी ळावनाकडून हदड दळरष सरटय ऩाणी मोजना भॊजूय कुरी.  
 वयऩॊच ऩदालय अवताना त्माॊनी बाईंदय ऩजश्चभ गालच्मा वलकावाचा ननमोजन आयाखडा तमाय 
केरा. कृष्ट्णयाल माॊनी याजकायणाऩेषा गालाच्मा हशतारा ल वभाजकायणारा नेशभीच प्राधान्म हदरे . 
कामदेळीय काभ कयण्मालय त्माॊचा बय अवे . कडक सळस्तीच ेअवरेल्मा कृष्ट्णयाल माॊनी त्मा काऱी  
ऩायदळयक कायबाय केरा . ते स्थाननक अवून त्माकाऱी लास्तव्माव आरेल्मा गुजयात ल याजस्थान 
भधीर कुटुॊत्रफमाॊना देखीर गालच ेवयऩॊच , ग्राभ वदस्म करुन त्माॊना वन्भान हदरा . कोणाच्मा जात , 
धभय ल प्राॊताच्मा आधाये त्माॊनी बेदबाल केरा नाशी.  
 लमाच्मा 102 व्मा लऴी देखीर ते चारत – कपयत अवत. गेरे काशी हदलव त्माॊना न्मुभोननमाने 
ग्रावरे शोते. त्मातुनच यवललाय हद . 15 डडवेंफय 2019 योजी त्माॊच ेननधन झारे . त्माॊच्मा ननधनाफद्दर 
शी वबा ळोक व्मक्त करुन त्माॊच्मा ऩरयलायाव शे दु :ख वशन कयण्माची ईश्लय त्माॊना ळक्ती देलो शी 
ईश्लय चयणी प्राथयना !   

वुचक :- श्री. ध्रलुककळोय ऩाटीर        अनुभोदन :- श्री. शवभुख गेशरोत 
ठयाल वलायनुभते भॊजूय 

 

वशी/- 
भशाऩौय 

सभया बाईंदय भशानगयऩासरका 
अननर वालॊत :- 
 सभया बाईंदयभधीर काॉगे्रव ज्मेष्ट्ठ नेते स्लातॊत्र वेनानी , गाॊधीलादी नेते कृष्ट्णयाल गोवलॊदयाल 
म्शात्र ेमाॊच ेलमाच्मा 102 व्मा लऴी यवललाय हद . 15/12/2019 योजी ननधन झारे . वाधी याशणी आणण 
ळलेटऩमांत खादीचा अॊगीकाय कयणाये ते बाऊ म्शणून ऩरयगचत शोते . त्माॊचा जनवॊऩकय  दाॊडगा शोता . 
बाऊॊ चा जन्भ 6 जानेलायी 1918 वारी बाईंदय गालात झारा . त्माॊच ेसळषण दादयच्मा ककॊ ग जॉजय  
ळाऱेत झारे . मालरुन ते सळषणाच्माफाफतीत ककती जागरुक शोते   शे हदवून मेते . स्लतॊत्र चऱलऱीत ते 
वुरुलाती ऩावूनच काॉगे्रवळी जोडरे गेरे आणण अखेयच्मा श्लावाऩमांत कोणत्माशी ऩदाची अऩेषा न 
फाऱगता एकननष्ट्ट याहशरे . बाईंदय ग्राभऩॊचामतीत ते 1962 ते 1971 दयम्मान वयऩॊच याहशरे. 1971 
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ते 1975 दयम्मान ते ऩॊचामत वसभती वबाऩती ल जजल्शा ऩरयऴद वदस्म शोते . ळतेक-माॊवाठी त्माॊनी 
1948 वारी बाईंदय ळतेकयी वोवामटीची स्थाऩना केरी. 1959 वारी बाईंदय ळतेकयी सळषण वॊस्थेची 
स्थाऩना करुन दादय मेथीर छत्रफरदाव ळाऱेच्मा भाध्मभातून बाईंदय मेथे ऩ हशरी ळाऱा वुरु केरी . 
आज माच वॊस्थेच्मा भाध्मभातून चारवलण्मात मेणाऱ्मा ळाऱेभध्मे वभाजातीर वलय स्तयातीर भुरे 
उत्कृष्ट्ठ सळषण घेत आशेत . स्थाऩनेऩावून शी वॊस्था नालारुऩारा आणण्माभध्मे बाऊॊ च ेभोठे मोगदान 
आशे. एलढेच नव्शेतय ळशयातीर वलवलध वॊस्थाॊच ेते भागयदळयक ल आधायस्त तॊब शोते . ळतेकऱ्माॊवाठी स्टेट 
इन्व्शेस्टभेंट कॊ ऩनी वलरुध्द रढमाच ेनेततृ्ल बाऊॊ नीच केरे आणण ळतेकऱ्माॊना न्माम सभऱलून हदरा . 
बाईंदयच्मा टेंफा इस्ऩीतऱात भहशराॊवाठी 20 खाटाॊच ेआयोग्म कें द्र बाऊॊ भुऱेच 1967 वारी वुरु झाजे . 
ळशयातीर ऩाण्माचा प्रश्न रषात घेलून 1967 वारी त्माॊनी हदड दळरष सरटय ऩाणी प्रळावनाकडून 
भॊजूय करुन घेतरे . बाऊॊ नी याजकायणाच्मा भाध्मभातून वभाजकायणारा  नेशभीच भशत्ल हदरे . 
वभाजाच ेहशत ऩाशूनच कामदेळीय काभ कयण्मालय त्माॊचा बय अवे . जात, धभय, प्राॊत अवा बेद त्माॊनी 
कधीच केरा नाशी . त्माभुऱेच त्मालेऱी त्माॊनी इतय वभाजातीर मेथे लास्तव्माव आरेल्मा रोकाॊना 
वयऩॊच, ग्राभऩॊचामत वदस्म फनवलरे . याजकायणातीर स्लाथय , भ्रष्ट्राचाय, वॊगधवाधऩुणा मारा त्माॊनी 
स्ऩळयशी शोऊ हदरा नाशी. लमाच्मा 102 लऴी देखीर ते ननयोगी शोते ल चारत कपयत शोत.े 
 मा ळशयात अनेक स्लातॊ त्रमवैननक शोऊन गेरे आशेत . बायतारा स्लातॊत्रम सभऱण्माभध्मे त्माॊच े
मोगदान रषात घेलून सभया बाईंदय भशानगयऩासरकेच्मा भाध्मभातून वैननक बलनाच ेननभायण कयणे 
शीच कृष्ट्णायालाना (बाऊॊ ना) खयी श्रध्दाॊजरी ठयेर . त्माॊच्मा आत्म्मारा गचयकार ळाॊती सभऱाली आणण 
मा ळशयात “वनैनक बलन” ननभायण व्शाले अवा भी वबागशृाच्मालतीने ठयाल भाॊडत आशे. 
जुफेय इनाभदाय :-  
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
द:ुखलठा ठयाल क्र. 66 :- 
 सभया बाईंदयभधीर काॉगे्रव ज्मेष्ट्ठ नेते स्लातॊत्र वेनानी , गाॊधीलादी नेते कृष्ट्णयाल गोवलॊदयाल 
म्शात्र ेमाॊच ेलमाच्मा 102 व्मा लऴी यवललाय हद. 15/12/2019 योजी ननधन झारे . वाधी याशणी आणण 
ळलेटऩमांत खादीचा अॊगीकाय कयणाये ते बाऊ म्शणून ऩरयगचत शोते . त्माॊचा जनवॊऩकय  दाॊडगा शोता . 
बाऊॊ चा जन्भ 6 जानेलायी 1918 वारी बाईंदय गालात झारा . त्माॊच ेसळषण दादयच्मा ककॊ ग जॉजय 
ळाऱेत झारे . मालरुन ते सळषणाच्माफाफतीत ककती जागरुक शोते   शे हदवून मेते . स्लतॊत्र चऱलऱीत ते 
वुरुलाती ऩावूनच काॉगे्रवळी जोडरे गेरे आणण अखेयच्मा श्लावाऩमांत कोणत्माशी ऩदाची अऩेषा न 
फाऱगता एकननष्ट्ट याहशरे . बाईंदय ग्राभऩॊचामतीत ते 1962 ते 1971 दयम्मान वयऩॊच याहशरे . 1971 
ते 1975 दयम्मान ते ऩॊचामत वसभती वबाऩती ल जजल्शा ऩरयऴद वदस्म शोते . ळतेक-माॊवाठी त्माॊनी 
1948 वारी बाईंदय ळतेकयी वोवामटीची स्थाऩना केरी. 1959 वारी बाईंदय ळतेकयी सळषण वॊस्थेची 
स्थाऩना करुन दादय मेथीर छत्रफरदाव ळाऱेच्मा भाध्मभातून बाईंदय मेथे ऩहशरी ळाऱा वुरु केरी . 
आज माच वॊस्थेच्मा भाध्मभातून चारवलण्मात मेणाऱ्मा ळाऱेभध्मे वभाजातीर वलय स्तयातीर भुरे 
उत्कृष्ट्ठ सळषण घेत आशेत . स्थाऩनेऩावून शी वॊस्था नालारुऩारा आणण्माभध्मे बाऊॊ च ेभोठे मोगदान 
आशे. एलढेच नव्शेतय ळशयातीर वलवलध वॊस्थाॊच ेते भागयदळयक ल आधायस्त तॊब शोते . ळतेकऱ्माॊवाठी स्टेट 
इन्व्शेस्टभेंट कॊ ऩनी वलरुध्द रढमाच ेनेततृ्ल बाऊॊ नीच केरे आणण ळतेकऱ्माॊना न्माम सभऱलून हदरा . 
बाईंदयच्मा टेंफा इस्ऩीतऱात भहशराॊवाठी 20 खाटाॊच ेआयोग्म कें द्र बाऊॊ भुऱेच 1967 वारी वुरु झाजे . 
ळशयातीर ऩाण्माचा प्रश्न रषात घेलून 1967 वारी त्माॊनी हदड दळरष सरटय ऩाणी प्रळावनाकडून 
भॊजूय करुन घेतरे . बाऊॊ नी याजकायणाच्मा भाध्मभातून वभाजकायणारा  नेशभीच भशत्ल हदरे . 
वभाजाच ेहशत ऩाशूनच कामदेळीय काभ कयण्मालय त्माॊचा बय अवे . जात, धभय, प्राॊत अवा बेद त्माॊनी 
कधीच केरा नाशी . त्माभुऱेच त्मालेऱी त्माॊनी इतय वभाजाती र मेथे लास्तव्माव आरेल्मा रोकाॊना 
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वयऩॊच, ग्राभऩॊचामत वदस्म फनवलरे . याजकायणातीर स्लाथय , भ्रष्ट्राचाय, वॊगधवाधऩुणा मारा त्माॊनी 
स्ऩळयशी शोऊ हदरा नाशी. लमाच्मा 102 लऴी देखीर ते ननयोगी शोते ल चारत कपयत शोत.े 
 मा ळशयात अनेक स्लातॊत्रमवैननक शोऊन गेरे आशेत . बायतारा स्लातॊत्रम सभऱण्माभध्मे त्माॊच े
मोगदान रषात घेलून सभया बाईंदय भशानगयऩासरकेच्मा भाध्मभातून वैननक बलनाच ेननभायण कयणे 
शीच कृष्ट्णायालाना (बाऊॊ ना) खयी श्रध्दाॊजरी ठयेर . त्माॊच्मा आत्म्मारा गचयकार ळाॊती सभऱाली आणण 
मा ळशयात “वैननक बलन” ननभायण व्शाले अवा भी वबागशृाच्मालतीने ठयाल भाॊडत आशे. 

वुचक :- श्री. अननर वालॊत       अनुभोदन :- श्री. जुफेय इनाभदाय 
ठयाल वलायनुभते भॊजूय 

 

वशी/- 
भशाऩौय 

सभया बाईंदय भशानगयऩासरका 
अननर वालॊत :- 
 आऩल्मा फालनकळी ननवगयदत्त असबनमाने प्रेषकाॊच्मा भनालय अगधयाज्म कयणाये आणण 
फुध्दीलादाची काव धरुन वाभाजजक फाॊगधरकी जऩणाये उच्च वलद्मावलबुवऴत नटवम्राट डॉ . श्रीयाभ रागू 
माॊच ेलधृ्दाऩकाऱाने लमाच्मा 92 व्मा लऴी हद . 17/12/2019 योजी दु :खद ननधन झारे . त्माॊच्मा 
जाण्माने कवदाय यॊगकभी गभालरा . याष्ट्रवऩता भशात्भा गाॊधी माॊचा वशलाव राबरेरे डॉ . फुध्दीननष्ट्टृ 
तकय ननष्ट्ट अवे गाॊधीलादीशी शोते . त्माॊचा असबनम जागनतक दजायचा शोता . त्माॊनी केरेल्मा अवॊख्म 
बूसभकाभधीर असबनमाभुऱे प्रेषक बायालून जात . डॉक्टयी वोडून यॊगबूभीलय आरेरे ते ऩहशरे डॉक्टय . 
भयाठी नाटक , सवनेभावश त्माॊनी हशॊदी गचत्रऩटात देखीर अवॊख्म बू सभका करुन आऩरा ठवा 
उभटवलरा. त्माॊच ेरभाण शे आत्भचयीत्र प्रसवध्द आशे. ते नेशभीच असबव्मक्ती स्लातॊत्रमाच्मा फाजूने उबे 
याहशरे. भेधा ऩाटकयाॊच ेआॊदोरन , अण्णा शजायेंच ेआॊदेरन , डॉ. दाबोरकयाॊचा ळनी सळॊगणाऩूयचा रढा 
अळा अनेक वाभाजजक रढमात त्माॊच ेमोगदान शोते . भनोयॊजनाफयोफयच नाटकाने प्रेषकाॊना अगधक 
वुवॊस्कृत केरे ऩाहशजे आणण प्रेषकानाॊशी अगधक वुवॊस्कृत शोण्मावाठी उत्वुक अवरे ऩाहशजे अवा 
भनोयॊजना ऩसरकडचा करावलचाय रागूॊनी अगोदय स्लत : आत्भवात केरा ल वभाजा वभोय भाॊडरा . 
यॊगबूभीलयचा शा “हशभारम, नटवम्राट, वुमय ऩहशरेरा” वलचायलॊत कराकाय आऩल्मातून गेरा अवरा तयी 
त्माॊच्मा वलचायाॊनी आऩल्मालय धयरेरी वाभाजजक जाणणलाॊची वालरी माऩुढेशी वतत प्रेयणा देत याशीर. 
 त्माॊच्मा आत्म्माव ळाॊती सभऱाली आणण मा ळशयात भशाऩासरकेच्मा भाध्मभातून ननभायण शोत 
अवरेल्मा नाट्मगशृारा “नटवम्राट डॉ . श्रीयाभ राग”ू माॊच ेनाल द्माले अवा भी वबागशृाच्मा लतीने 
ठयाल भाॊडत आशे.   
याजील भेशया :-  
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
द:ुखलठा ठयाल क्र. 67 :- 
 आऩल्मा फालनकळी ननवगयदत्त असबनमाने प्रेषकाॊच्मा भनालय अगधयाज्म कयणाये आणण 
फुध्दीलादाची काव धरुन वाभाजजक फाॊगधरकी जऩणाये उच्च वल द्मावलबुवऴत नटवम्राट डॉ. श्रीयाभ रागू 
माॊच ेलधृ्दाऩकाऱाने लमाच्मा 92 व्मा लऴी हद . 17/12/2019 योजी दु :खद ननधन झारे . त्माॊच्मा 
जाण्माने कवदाय यॊगकभी गभालरा . याष्ट्रवऩता भशात्भा गाॊधी माॊचा वशलाव राबरेरे डॉ . फुध्दीननष्ट्टृ 
तकय ननष्ट्ट अवे गाॊधीलादीशी शोते . त्माॊचा असबनम जागनतक दजायचा शोता . त्माॊनी केरेल्मा अवॊख्म 
बूसभकाभधीर असबनमाभुऱे प्रेषक बायालून जात . डॉक्टयी वोडून यॊगबूभीलय आरेरे ते ऩहशरे डॉक्टय . 
भयाठी नाटक , सवनेभावश त्माॊनी हशॊदी गचत्रऩटात देखीर अवॊख्म बूसभका करुन आऩरा ठवा 
उभटवलरा. त्माॊच ेरभाण शे आत्भचयीत्र प्रसवध्द आशे. ते नेशभीच असबव्मक्ती स्लातॊत्रमाच्मा फाजूने उबे 
याहशरे. भेधा ऩाटकयाॊच ेआॊदोरन , अण्णा शजायेंच ेआॊदेरन , डॉ. दाबोरकयाॊचा ळनी सळॊगणाऩूयचा रढा 
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अळा अनेक वाभाजजक रढमात त्माॊच ेमोगदान शोते . भनोयॊजनाफयोफयच नाटकाने प्रेषकाॊना अगधक 
वुवॊस्कृत के रे ऩाहशजे आणण प्रेषकानाॊशी अगधक वुवॊस्कृत शोण्मावाठी उत्वुक अवरे ऩाहशजे अवा 
भनोयॊजना ऩसरकडचा करावलचाय रागूॊनी अगोदय स्लत : आत्भवात केरा ल वभाजा वभोय भाॊडरा . 
यॊगबूभीलयचा शा “हशभारम, नटवम्राट, वुमय ऩहशरेरा” वलचायलॊत कराकाय आऩल्मातून गेरा अवरा तयी 
त्माॊच्मा वलचायाॊनी आऩल्मालय धयरेरी वाभाजजक जाणणलाॊची वालरी माऩुढेशी वतत प्रेयणा देत याशीर. 
 त्माॊच्मा आत्म्माव ळाॊती सभऱाली आणण मा ळशयात भशाऩासरकेच्मा भाध्मभातून ननभायण शोत 
अवरेल्मा नाट्मगशृारा “नटवम्राट डॉ . श्रीयाभ रागू ” माॊच ेनाल द्माले अवा भी वबागशृाच्मा लतीने  
ठयाल भाॊडत आशे.   

वुचक :- श्री. अननर वालॊत       अनुभोदन :- श्री. याजील भेशया 
ठयाल वलायनुभते भॊजूय 

 

वशी/- 
भशाऩौय 

सभया बाईंदय भशानगयऩासरका 
प्रबात ऩाटीर :- 
 आऩल्मा नैवगगयक असबनमाच्मा फऱालय भयाठीवश हशॊदी गचत्रऩटवषृ्ट्टीलय अगधयाज्म गाजलणाये 
चतुयस्त्र असबनेत,े भयाठी यॊगबूभीचा अनसबवऴक्त नटवम्राट, जेष्ट्ठ वाभाजजक कामयकते डॉ. श्रीयाभ रागू 
माॊच ेहद. 17 डडवेंफय 2019 योजी लमाच्मा 92 व्मा लऴी ऩुण्मात लधृ्दाऩकाऱाने ननधन झारे.  
 डॉ. श्रीयाभ रागू माॊच्मा ननधनाने गचत्रऩट आणण नाटक षेत्राची भोठी शानी झारी अवून 
भशायाष्ट्राच्मा अळा अष्ट्टऩैरू असबनेत्माव शी वबा श्रध्दाॊजरी लाशत आशे. 
शेतर ऩयभाय :-  
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
द:ुखलठा ठयाल क्र. 68 :- 
 आऩल्मा नैवगगयक असबनमाच्मा फऱालय भयाठीवश हशॊदी गचत्रऩटवषृ्ट्टीलय अगधयाज्म गाजलणाये 
चतुयस्त्र असबनेत,े भयाठी यॊगबूभीचा अनसबवऴक्त नटवम्राट, जेष्ट्ठ वाभाजजक कामयकते डॉ. श्रीयाभ रागू 
माॊच ेहद. 17 डडवेंफय 2019 योजी लमाच्मा 92 व्मा लऴी ऩुण्मात लधृ्दाऩकाऱाने ननधन झारे.  
 डॉ. श्रीयाभ रागू माॊच्मा ननधनाने गचत्रऩट आणण नाटक षेत्राची भोठी शानी झारी अवून 
भशायाष्ट्राच्मा अळा अष्ट्टऩैरू असबनेत्माव शी वबा श्रध्दाॊजरी लाशत आशे.   

वुचक :- श्रीभ. प्रबात ऩाटीर       अनुभोदन :- श्रीभ. शेतर ऩयभाय 
ठयाल वलायनुभते भॊजूय 

 

वशी/- 
भशाऩौय 

सभया बाईंदय भशानगयऩासरका 
ज्मोत्वना शवनाऱे :- 
 सभया बाईंदय भशानगयऩासरकेच ेभाजी नगयवेलक स्ल . आसवप गुराभ यवूर ऩटेर माॊच ेहद . 
10/12/2019 योजी ननधन झारे आशे . ते कासळसभया ऩरयवयातून दोन लेऱा नगयवेलक ऩदी ननलडून 
आरे शोते . तवेच प्रबाग वसभतीच ेवबाऩती ऩद देखीर बुऴवलरे शोते . नगयवेलक ल प्रबाग वसभती 
वबाऩती ऩदाच्मा कायककदीत त्मा ऩरयवयात त्माॊनी अनेक रोकोऩमोगी काभे केरी . सभया बाईंदय 
ळशयातीर वलकाव काभातशी त्माॊच ेभोराच ेवशकामय राबरे. 
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 काशी हदलवाऩावून ते आजायी शोते . हद. 10/12/2019 योजी त्माॊच ेननधन झारे अवून त्माॊच्मा 
ननधनाफद्दर शी वबा ळोक व्मक्त करुन त्माॊच्मा ऩरयलायाव शे दु :ख वशन कयण्माची इश्लय त्माॊना 
ळक्ती देलो शी इश्लय चयणी प्राथयना.  
सवभा ळाश :-  
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
द:ुखलठा ठयाल क्र. 69 :- 
 सभया बाईंदय भशानगयऩासरकेच ेभाजी नगयवेलक स्ल . आसवप गुराभ यवूर ऩटेर माॊच ेहद . 
10/12/2019 योजी ननधन झारे आशे . ते कासळसभया ऩरयवयातून दोन लेऱा नगयवेलक ऩदी ननलडून 
आरे शोते . तवेच प्रबाग वसभतीच ेवबाऩती ऩद देखीर बुऴ वलरे शोते . नगयवेलक ल प्रबाग वसभती 
वबाऩती ऩदाच्मा कायककदीत त्मा ऩरयवयात त्माॊनी अनेक रोकोऩमोगी काभे केरी . सभया बाईंदय 
ळशयातीर वलकाव काभातशी त्माॊच ेभोराच ेवशकामय राबरे. 
 काशी हदलवाऩावून ते आजायी शोते . हद. 10/12/2019 योजी त्माॊच ेननधन झारे अवून त्माॊच्मा 
ननधनाफद्दर शी वबा ळोक व्मक्त करुन त्माॊच्मा ऩरयलायाव शे दु :ख वशन कयण्माची इश्लय त्माॊना 
ळक्ती देलो शी इश्लय चयणी प्राथयना.   

वुचक :- श्रीभ. ज्मोत्स्ना शवनाऱे       अनुभोदन :- श्रीभ. सवभा ळाश 
ठयाल वलायनुभते भॊजूय 

 

वशी/- 
भशाऩौय 

सभया बाईंदय भशानगयऩासरका 
ननरभ ढलण :- 
 आऩल्मा वलाांच ेवॊयषण कयीत अवताना ळहशद झारेरे स्ल . ज्मोनतफा चौगुरे शे कोल्शाऩूय 
गालच ेवुऩुत्र अवून ते हद. 18/12/2019 योजी वलयोधकाॊळी रढत अवताना ळहशद झारेरे आशेत. तवेच 
सभया बाईंदय भशानगयऩासरकेच्मा भाजी नगयवेवलका श्रीभ . लॊदना चके्र माॊच ेऩती श्री . याभदाव चके्र 
माॊचदेेखीर अल्ऩळा आजायाने ननधन झारेरे आशे. त्माॊचादेखीर भी ळोकप्रस्ताल भाॊडत आशे. 
शरयश्चॊद्र आभगाॊलकय :-  
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
द:ुखलठा ठयाल क्र. 70 :- 
 आऩल्मा वलाांच ेवॊयषण कयीत अवताना ळहशद झारेरे स्ल . ज्मोनतफा चौगुरे शे कोल्शाऩूय 
गालच ेवुऩुत्र अवून ते हद. 18/12/2019 योजी वलयोधकाॊळी रढत अवताना ळहशद झारेरे आशेत. तवेच 
सभया बाईंदय भशानगयऩासरकेच्मा भाजी नगयवेवलका श्रीभ . लॊदना चके्र माॊच ेऩती श्री . याभदाव चके्र 
माॊचदेेखीर अल्ऩळा आजायाने ननधन झारेरे आशे. त्माॊचादेखीर भी ळोकप्रस्ताल भाॊडत आशे.   

वचुक :- श्रीभ. ननरभ ढलण       अनुभोदन :- श्री. शरयश्चॊद्र आभगाॊलकय 
ठयाल वलायनुभते भॊजूय 

 

वशी/- 
भशाऩौय 

सभया बाईंदय भशानगयऩासरका 
जुफेय इनाभदाय :- 
 सभया बाईंदय भशानगयऩासरकेच ेभाजी नगयवेलक तवेच वबाऩती आसवप गुराभ यवूर  ऩटेर  
माॊच ेननधन झारेर आशे. त्माॊचा ळोकप्रस्ताल भाॊडत आशे. 
 



¨ÉÉ. ¨É½þÉºÉ¦ÉÉ Ênù. 20.12.2019                          {ÉÉxÉ Gò. 15 

अननर वालॊत :-  
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
द:ुखलठा ठयाल क्र. 70अ :- 
 सभया बाईंदय भशानगयऩासरकेच ेभाजी नगयवेलक तवेच वबाऩती आसवप गुराभ यवूर ऩटेर  
माॊच ेननधन झारेर आशे. त्माॊचा ळोकप्रस्ताल भाॊडत आशे.   

वुचक :- श्री. जुफेय इनाभदाय       अनुभोदन :- श्री. अननर वालॊत 
ठयाल वलायनुभते भॊजूय 

 

वशी/- 
भशाऩौय 

सभया बाईंदय भशानगयऩासरका 
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 सभया बाईंदय ळशयातीर जेष्ट्ठ  नेते स्ल . कृष्ट्णा गोवलॊदयाल म्शात्रे , सभया बाईंदय ळशयाच ेभाजी 
नगयवेलक स्ल. आसवप गुराभ यवूर ऩटेर तवेच अष्ट्टऩैरू कराकाय डॉ. श्रीयाभ रागु माॊच ेननधनाफद्दर 
माॊना वबागशृात श्रध्दाॊजरी लाशीरी अवून आजची शी भा . भशाववबा तशकुफ कयण्मात माली अवा भी 
ठयाल भाॊडत आशे. 
शवभुख गेशरोत :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
वबा तशकुफी ठयाल क्र. 71 :- 
 सभया बाईंदय ळशयातीर जेष्ट्ठ नेते स्ल . कृष्ट्णा गोवलॊदयाल म्शात्रे , सभया बाईंदय ळशया च ेभाजी 
नगयवेलक स्ल. आसवप गुराभ यवूर ऩटेर तवेच अष्ट्टऩैरू कराकाय डॉ. श्रीयाभ रागु माॊच ेननधनाफद्दर 
माॊना वबागशृात श्रध्दाॊजरी लाशीरी अवून आजची शी भा . भशाववबा तशकुफ कयण्मात माली अवा भी 
ठयाल भाॊडत आशे.   

वुचक :- श्री. धलृककळोय ऩाटीर       अनुभोदन :- श्री. शवभखु गेशरोत 
ठयाल वलायनुभते भॊजूय 

वशी/- 
भशाऩौय 

सभया बाईंदय भशानगयऩासरका 
नगयवगचल :- 
 भतृआत्म्माॊना श्रध्दाॊजरी लाशण्मावाठी वलाांनी आऩल्मा जागेलय ळाॊत उबे यशामच ेआशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 आजची वबा तशकुफ कयण्माॊत मेत आशे . लेऱ आणण तायीख नॊतय आऩल्मारा कऱवलण्माॊत 
मेईर.  
(वबा तशकुफ लेऱ व. 11.51 लाजता) 

वशी/- 
भशाऩौय 

सभया बाईंदय भशानगयऩासरका 

 


