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शजय शोत.े   
 

उऩजस्थत वदस्म 
१) शवनाऱे ज्मोत्वना जारीॊदय     भशाऩौय 
२) गेशरोत शवभुख भोशनरार       उऩभशाऩौय  
३) ऩाटीर  योदशदाव ळॊकय       वबागशृ नेता 
४) ऩाटीर प्रवलण भोयेश्लय           वलयोधी ऩषनेता 
५) बोईय वुतनता ळमळकाॊत     वदस्मा 
६) ळाश रयटा वुबाऴ               वदस्मा 
७) ततलायी अळोक वूमादेल        वदस्म 

८) गोदशर ळान ूजोयालय मवॊश     वदस्मा 
९) मवॊश भदन उददतनायामण     वदस्म 

१०) ढलण तनरभ शयीश्चॊद्र           वदस्मा 
११) कदभ अचाना अरुण            वदस्मा 
१२) नरालड ेददनेळ दगडु           वदस्म  

१३) बोईय गणेळ गजानन       वदस्म      

१४) ऩाटीर प्रबात प्रकाळ            वदस्मा 
१५) गुप्ता कुवुभ वॊतोऴ           वदस्मा     
१६) ऩाटीर धनेळ ऩयळुयाभ      वदस्म 

१७) ऩाटीर लॊदना भॊगेळ           वदस्मा 
१८) यालर भेघना ददऩक            वदस्मा 
१९) ळाश याकेळ यततळचॊद्र            वदस्म 

२०) मवॊग श्रीप्रकाळ जजरेदाय                वदस्म 

२१) धलृककळोय भन्वायाभ ऩाटीर   वदस्म 

२२) जैन गीता बयत                वदस्मा 
२३) जैन वुतनता यभेळ             वदस्मा 
२४) यॉड्रीकव भोयव जोवेप         वदस्म 

२५) भोकाळी ददऩारी आनॊदयाल       वदस्मा 
२६) ऩयेया कॅटरीन एन्थोनी         वदस्मा 
२७) यकली लैळारी गजेंद्र            वदस्म 

२८) अग्रलार वुळीर गोऩीककळन     वदस्म 

२९) खॊडरेलार वुयेळ जगदीळ         वदस्म 

३०) ऩयदेळी गगता शयीळ            वदस्मा 
३१) ऩाटीर नयेळ तुकायाभ           वदस्म 
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३२) ळखे अभजद गपाय       वदस्म 

३३) ऩाटीर जमॊतीरार गुरूनाथ       वदस्म 

३४) घयत ताया वलनामक            वदस्मा 
३५) ऩाॊड ेस्नेशा ळैरेळ              वदस्मा 
३६) मळके अनॊत गेणू               वदस्म 

३७) ऩाटीर लॊदना वलकाव           वदस्मा 
३८) ऩाटीर वॊध्मा प्रपुल्र           वदस्मा 
३९) डॉ. ऩाटीर वप्रती जमप्रकाळ       वदस्मा 
४०) डडम्ऩर वलनोद भेशता    वदस्मा 
४१) मळॊदे रुऩारी लवॊत (भोदी)         वदस्मा 
४२) थेयाड ेवॊजम अनॊत             वदस्म 

४३) भुखजी अतनता फफर ू        वदस्मा 
४४) चॊद्रकाॊत मवतायाभ लैती    वदस्म 

४५) ऩायधी वुजाता मळलॊत      वदस्मा 
४६) म्शात्र ेवगचन केवयीनाथ         वदस्म 

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

४९) वोनाय वुयेखा प्रकाळ          वदस्मा  
५०) बोईय वलणा वुमाकाॊत           वदस्मा 
५१) ऩाटीर अतनता जमलॊत          वदस्मा 
५२) बोईय बालना याजू             वदस्मा 
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) ळखे रुफीना कपयोझ            वदस्मा 
६०) डडवा भमरान भवलान            वदस्मा 
६१) वालॊत अतनर ददलाकय          वदस्म 

६२) भेशया याजील ओभप्रकाळ        वदस्म 

६३) ऩयभाय शेतर यततरार          वदस्मा 
६४) बट दीप्ती ळखेय               वदस्मा 
६५) कावोदारयमा अजश्लन ळाभजीबाई    वदस्म 

६६) जैन ददनेळ तेजयाज           वदस्म 

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

७०) वलयाणी अतनर यालजीबाई       वदस्म 

७१) वऩाय उभा वलश्लनाथ           वदस्मा 
७२) अशभद वायाश अकयभ         वदस्मा 
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७३) इनाभदाय जुफेय अब्दलु्रा        वदस्म 

७४) ळखे अळयप भोशम्भद इब्राशीभ    वदस्म 

७५) बोईय जमेळ बानुदाव           वदस्म 

७६) बानुळारी लऴाा गगयधय          वदस्मा 
७७) गोवलॊद शेरन जॉजी            वदस्मा 
७८) फगाजी ळमभारा वलन्वन्ट         वदस्मा 
७९) फाॊड्मा एरामव दमुभॊग          वदस्म 

 

गैयशजय वदस्म - 

१) ऩाॊडमे ऩॊकज वूमाभणण         वदस्म 

२) काॊगणे भीना मळलॊत            वदस्मा 
३) ळटे्टी गणेळ गोऩाऱ            वदस्म 

४) जैन याजेंद्र बलयरार           वदस्म 

५) बूप्ताणी यषा वतीळ (ळाश)          वदस्मा 
६) व्माव यवल लावुदेल             वदस्म 

७) वय्मद नुयजाशॉ नाझय शुवेन              वदस्मा 
८) ळटे्टी अयवलॊद आनॊद           वदस्म 

९) बोईय कभरेळ मळलॊत        वदस्म 

१०) म्शात्र ेऩयळुयाभ ऩदभाकय        वदस्म 

११) बोईय याजू मळलॊत    वदस्म 

१२) वोंव नीरा फनााड              वदस्मा 
१३) याम वलजमकुभाय मवस्थन नायामण               वदस्म 

१४) म्शात्र ेनमना गजानन           वदस्मा 
१५) म्शात्र ेवलनोद कामळनाथ         वदस्म 

 
 

यजेचा अजा –  तनयॊक 
 

नगयवगचल :- 
 वला वन्भा . वदस्माॊच ेआजच्मा भशावबेभध्मे स्लागत  आशे. आऩण वलांनी याष्ट्रीम गीत लॊदे 
भातयभ वाठी आऩल्मा जागेलय उबे याशामच ेआशे.  
भा. भशाऩौय :- 
 वगचल वाशेफ वबेरा वुरुलात कयाली.  
नगयवगचल :- 
 भा. वऩठावीन अगधकाऱमाॊच्मा ऩयलानगीने, वबावुचना टाईऩ कयणे . जव्शडीमो कॉन्पयन्वीॊगद्लाये 
आऩण आजची वबा घेत आशोत आणण ह्मा  करयता वबा वुचने वोफत आऩल्मारा जव्शडीमो 
कॉन्पयन्वीॊगच्मा ज्मा काशी आलश्मक वुचना आशेत त्मा ददरेल्मा आशेत त्मानुवाय आऩण काभकाज 
वुरुलात कयणाय आशोत . वलाप्रथभ आजच्मा वलऴमऩत्रत्रकेलयीर वलऴमाॊना वुरुलात कयण्माऩूली 
प्रळावनाकडून 2 के खारी एक प्रस्ताल आरेरा आशे.  
प्रळाॊत दऱली :- 
 भशाऩौय भॅडभ आऩरे  वदस्म योदशदाव ऩाटीर त्माॊना अनम्मुट कया . त्माॊना वबागशृारा 
वॊफोधीत कयामच ेआशे.  
 



भा. भशावबा दद. ०४/१२/२०२०          ऩान क्र.4 

भा. भशाऩौय :- 
 वन्भा. वदस्म योदशदाव ऩाटीर काका फोरा.  
योदशदाव ऩाटीर :- 
 आज वबेरा वुरुलात शोते लेऱी भशाऩौयाॊच्मा ऩयलानगीने फोरतो अनेक भशावबा गे ल्मा 
त्मातरी आजची वबा शी लेगऱी वबा आशे . आऩल्मा भशाऩामरकेच ेभाजी भशाऩौय तुऱळीदाव दत्तु 
म्शात्र ेत्माॊच ेदु:खद तनधन झारे. ऩूणा ळशय त्मा दु :खात वशबागी झारे दु :खी आशेत. आजची वबा शी 
अत्मॊत दु :खी अॊतकयणाने वबेरा वुरुलात कयत आशोत . भरा काशी वुचनेा उजाऱा देण्माचा  भाझ े
कताव्म आशे . वुरुलातीच्मा काऱात भा . भोयेश्लय ऩाटीर माॊच्मा नेततृ्लाखारी तुऱळीदाव दत्तु म्शात्रे , 
योदशदाव ऩाटीर आणण अनेक कामाकते शे काभ कयीत शोते . ग्राभऩॊचामतभध्मे तुऱळीदाव दत्तु म्शात्र े
वदस्म शोते. त्माच ग्राभऩॊचामतभध्मे ळलेटच्मा लऴाात ते वयऩॊच झारे त्माॊची वयऩॊचाची कायकीदा नॊतय 
ऩरयऴद झारी. ऩरयऴदेभध्मे शी ते वदस्म यादशरे . ऩरयऴदेभध्मे त्माॊनी उऩनगयाध्मष ऩण ऩद वाॊबाऱरे . 
भशाऩामरका झारी भशाऩामरकेच ेवदस्म यादशरे भशाऩामरकेत ते भशाऩौय यादशरे . आगयी वभाजाच े
भशाऩौय म्शणून आम्शारा ळशयारा त्माॊचा अत्मॊत आ नॊद शोता त्माॊची कायककदा म्शणजे आजच्मा 
ददलवात वाॊ गामरा भरा अत्मॊत जऱ शोत आशे तुऱळीदाव दत्तु म्शात्र ेखयोखयच त्माॊच े याशणीभान 
कततृ्ल बोऱा ळॊकय भशादेल वायखी त्माॊची प्रततभा शोती . वभाजातीर वला घटकाॊना भग ते भच्छीभाय 
अवु देत, ख्रीळ   चन अवु दे , दशॊद ुअवु दे ककॊ ला व्माऩायी अवु दे , भुवरभान अवु दे अळा वला धभांच्मा 
रोकाॊना त्माॊनी आऩरेवे केरे . आऩरे म्शणून त्माॊना जे कय ता मेईर ते त्माॊनी केरे . भरा दोन तीन 
गोष्ट्टीॊचा उल्रेख कयालावा लाटतो गेल्मा लेऱी काभ कयत शोत.े वुरुलातीच्मा काऱात त्माॊच्मा फयोफय भी 
काभ कयत शोतो . काशी काऱानॊतय त्माॊच्मा आभच्मात वलचायवयणीभध्मे फदर झारा ते काॉगे्रव ऩषाच े
काभ कयत यादशरे आम्शी याभ नाईकाॊच्मा फयोफय बायतीम जनता ऩाटी तवे काभ कयत यादशरो . 
ळलेटच्मा ददलवाॊऩमतं आभच ेमाॊच ेभतबेदच यादशरे . वाॊगगतरे तय काशी चकु नाशी . ऩण शे खयॊ शोते 
त्माॊच्मात भतबेद कधीच नाशी . एकदभ कौटुॊत्रफक लातालयणाभध्मे म्शात्र ेवाशेफाॊनी आम्शारा लागणुक 
ददरी ककॊ ला आम्शी त्माॊना तळीच ददरी. त्माॊचा भान वन्भान आम्शी कामभ ठेलरा. भरा एक वाॊगालेवे 
लाटते की ज्मालेऱी ते कामायत शोते आभच ेकाभच शोते त्माभुऱे आम्शी टीकाच कयत शोतो . शे शी खय 
वाॊगतो दटका कयणेच आभच ेकताव्म शोते . ऩण ज्मालेऱी आम्शी फवत शोतो ज्माच ेकताव्म आशे म्शात्र े
वाशेफ ते म्शात्र ेवाशेफच शोते . वला वूचना ते ऐकून घ्मामचे . वबागशृात वाॊगालेवे लाटते ते खऩू 
ओयडामच ेखारी फवा खारी फवा भध्मेच बाऊजी तुम्शी खारी फवा शे भाझ्मा काऱ जात आजशी आशे. 
म्शात्र ेवाशेफ आऩल्मात नाशी . तो एक प्रवॊग झारा , आम्शी त्माच्माळी लाटाघाटी केल्मा फोरण केर 
त्मालेऱी एक ळब्द ददरा की बालजी ऩयत वुरु कया . ळलेटच्मा ददलवाऩमतं ऩाठीभागे यादशरे आम्शारा 
भागादळान केरे. त्माॊचा एक प्रवॊग वाॊगालावा लाटतो. ह्मा वबागशृाभध्मे आगयी वभाज उन्नती वॊस्थेची 
स्थाऩना केरी शोती. त्मा वभाजारा जागा मभऱाली म्शणून आयषण क्र. 122 भध्मे दोन एकयचा बूखॊड 
मभऱाला म्शणून प्रमत्न कयत शोतो. त्मालेऱी म्शात्र ेवाशेफाॊनी एक भताचा ठयाल करून आगयी वभाजारा 
ददरावा ददरा शोता . एक प्रवॊग वाॊगालेवे लाटते ज्मालेऱी वदानॊद फाफा मामच ेशोते भॊडऩाच ेकाभ वुरु 
झारे त्मालेऱी नायऱ पोडामरा म्शात्र ेवाशेफ आरे त्मालेऱी म्शात्र ेवाशेफाॊनी वाॊगगतरे काका तुम्शी शे 
काभ वुरु कया . तुम्शी ह्माची वी.वी. घ्मा. भी तुभच्मा ऩाठीळी आशे . एकदा वी.वी. घेतल्मालय आऩण 
आदळा आगयी बलन फनलू मा अळी त्माॊची बूमभका शोती. आज खऩू लाईट लाटते . म्शात्र ेवाशेफाॊनी खऩू 
काभे केरी भा. आमुक्त याऊत वाशेफाॊनी वी.वी. ददरी ते ऐकामरा याऊत वाशेफ नाशीत. ज्मा-ज्मा लेऱी 
म्शात्र ेवाशेफाॊनी काभ केरी. गोयगरयफाॊची काभ केरी ते अनेक वॊस्थेभध्मे शोते. वशकायी वॊस्था, मळषण 
वॊस्था, अमबनल ळतेकयी वॊस्थेच ेते वबावद शोते . आता ते अध्मष शोते काभ कयत यादशरे . वलांना 
ददरावा देत यादशरे . म्शात्र ेकुटुॊफाना शे दु :ख वशन कयण्माची ळक्ती मभऱो अळी ईश्लयचयणी प्राथाना 
कयतो भी भाझी श्रध्दाॊजरी अऩाण कयतो.  
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तनरभ ढलण :- 
 भा. भशाऩौय भॅड भ मळलवेना ऩषाच्मा लतीने आदयणीम भाजी भशाऩौय तुऱळीदाव म्शात्र े
वाशेफाॊना त्माॊच्मा कामााचा आढाला त्माॊचा स्लबाल त्माॊची वला भादशती काकाॊनी आऩल्मावभोय ठेलरी 
आशे. जयी ते काॉगे्रवच ेभशाऩौय शोते तयी त्माॊच ेवशकामा वला ऩषाना राबरे शोते. अवे शे वलांना घेऊन 
चारणाये शोते . भशाऩौय म्शणून कामाकार शोता आणण ह्मा मभया बाईंदय ळशयावाठी त्माॊच ेमोगदान 
आशे. मळलवेना ऩषाच्मा लतीने त्माॊना भन :ऩूलाक आदयाॊजरी लाशते . भा. भशाऩौय भॅडभ आऩणाव एक 
वलनॊती आशे मभया बाईंदय ळशयाच ेभाजी भशाऩौय म्शणून कायकीदा अवल्मा कायणाने अळा व्म क्तीच े
तनधन झारेरे आशे तय आऩण श्रध्दाॊजरी म्शणून शी भशावबा तशकुफ कयाली अळी आऩणाॊव वलनॊती 
कयत.े  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भा. भशाऩौय भॅडभ आऩरे धन्मलाद . आदयणीम तुऱळीदाव म्शात्र ेवाशेफ मभया बाईंदय ळशयाच े
भाजी भशाऩौय शोते . मभया बाईंदय ळशय छोट्मा भोठ्मा गालाॊना एकत्र  करुन झारेरे ळशय आशे . 
छोट्माळा गालाभध्मे म्शात्र ेवाशेफ वयऩॊच शोत.े वयऩॊच ऩदाच्मा कायककदीत त्माॊनी गालाचा वलकाव 
केरा. मभया बाईंदय नगयऩरयऴद झाल्मालय ते नगयऩरयऴदेलय तनलडून आरे . त्मा काऱाभध्मे त्माॊनी 
लेगलेगळ्मा वमभतीच ेवबाऩती ऩद बूऴलरे आशे . याजकायणाभध्मे अवताना त्माॊनी मभया बाईंदय 
जनतेवाठी मभया बाईंदय वेला वशकायी वोवामटीच्मा भाध्मभातून वुभाये 15 आयषण त्माॊनी वलवलध 
दठकाणी वुरु केरे आणण गोय गरयफ जनतेरा स्लस्तात धान्म त्माॊनी मभऱलून ददरे . मभया बाईंदय 
ळशयाभध्मे अमबनल ळतेकयी मळषण भॊडऱाची त्माॊनी ळाऱा चारू केरी त्मानॊतय चाॊगरे कॉरेज त्माॊनी 
उबे केरे. त्माभध्मे शजायो वलद्माथी घडरे. वगळ्माॊळी शवतभुखानी फोरामच.े 
प्रबात ऩाटीर :- 
 आजच्मा भशावबेत ह्मा ळशयाच ेभाजी भशाऩौय तुऱळीदाव म्शात्र ेवाशेफाॊना श्रध्दाॊजरी 
लाशण्माचा जो कामाक्रभ चारू आशे म्शणण्माऩेषा आऩरे जे  कताव्म आशे तय अळा व्मक्ती वलऴमी ज्मा 
ळशयाने एक खेडगेाल ते भशानगय अवा जो प्रलाव केरा आशे . ह्मा प्रलावाभध्मे ह्मा ळशयाची जडण 
घडणीभध्मे त्माॊचा मवॊशाचा लाटा आशे अळा ह्मा ळशयाच ेभाजी वयऩॊच , भाजी उऩनगयाध्मष , भाजी 
भशाऩौय अळी वलवलध ऩदे बूऴवलरेल्मा भा . तुऱळीदाव म्शात्र ेमाॊना भाझा वाष्ट्टाॊग नभस्काय आशे . 
कायण ह्मा ळशयाच्मा प्रत्मेक यचनेभध्मे त्माॊचा भोराचा लाटा आशे . ह्मा ळशयाभध्मे वलवलध उऩक्रभ 
याफलरे गेरे ह्मा ळशयाच्मा वलकावाभध्मे भशत्लाच ेतनणाम घेतरे गेरे ते वॊऩूणा तनणाम प्रकक्रमेभध्मे भा . 
तूऱळीदाव म्शात्र ेवाशेफाॊचा कधी वयऩॊच म्शणून तय कधी नगयवेलक तय कधी भशाऩौय म्शणून त्माॊचा 
लाटा शोता शे आऩल्मारा दरुाष करुन चारणाय नाशी . अळा व्मक्तीव भाझ ेवलनम्र अमबलादन आशे . 
भरा एलढेच वाॊगामच ेआशे ह्मा व्मक्तीच ेभोर आऩल्मारा कयता मेणाय नाशी. ऩयॊतु भाझी एक वलनॊती 
आशे. खाव त्माॊच्मा ळब्दाभध्मे जेव्शा ळावन आणण प्रळावन शातात शात घारत चारत नाशी अवा 
प्रवॊग जेव्शा भा . भशावबेभध्मे तनभााण व्शामचा त्मालेऱी त्माॊच ेएक लाक्म शोते आॊधऱे दऱते आणण 
कूत्र वऩठ खाते. भाझी आजच्मा वबेभध्मे वलांना शी वलनॊती याशीर ह्मा ळशयारा त्माॊच्मा स्लप्ना प्रभाणे 
त्माॊच्मा दयूदृष्ट्टीप्रभाणे ऩूढे न्मामच ेअवेर तय ळावन प्रळावनानी शातात शात घारून काभ केरे ऩादशजे 
की अळी ऩरयजस्थती शोलू नमे की आॊधऱ दऱते आणण कूत्र वऩठ खाते शी त्माॊना खयी श्रध्दाॊजरी ठयेर . 
भाझ्मा लतीने त्माॊना खऩू खऩू श्रध्दाॊजरी आणण भशाऩौय भॅडभ भी आऩणाव आणखी एक गोष्ट्ट इथे 
वाॊगू इजच्छते की गेल्मा भदशन्माभध्मे ह्मा ळशयाभध्मे ळलेटची धयूा अवरेरे स्लातॊत्र्म वैतनक 
आत्भायाभ याजायाभ बोईय ह्माॊच ेवुध्दा गेल्मा भदशन्मात तनधन झारे आशे . त्माॊना देखीर आऩण 
आदयाॊजरी लाशू ळकरो नव्शतो . ह्मा तनमभत्ताने आजच्मा भशावबेत  श्रध्दाॊजी अऩीत कयण्मात माली 
अळी भाझी वलनॊती आशे . एक गोष्ट्ट भरा वाॊगावलळी लाटते कदागचत आऩल्मा आचाय वॊदशतेभध्मे 
नवेर तय आऩणाव ती आचाय वॊदशतेत आणाली अळी भाझी वलनॊती आशे . भाजी भशाऩौयाॊच ेजेव्शा 
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तनधन झारे त्मालेऱी ह्मा ळशयाभध्मे भशाऩामरकेचा प्रतततनधी म्शणून एकशी भाणूव ततथे उऩजस्थत 
नव्शता शी अत्मॊत खेदाची गोष्ट्ट आशे . कदागचत आऩल्मा आचाय वॊदशतेत ती गोष्ट्ट नवेर तय ती 
आऩल्मारा आणाली रागेर. कायण भशाऩौयवायखे प्रथभ ऩद बूऴवलरेरी व्मक्ती इतकी मवतनमय व्मक्ती 
अळी जय ह्मा ळशयाभधनू तनघून जात अवेर तय भशाऩामरकेच्मा लतीने ककभान एक ऩूष्ट्ऩगुच्छ घेऊन 
जाण्मावॊदबाात प्रोजव्शजन आऩल्माकड ेअवाले . नवेर तय कयण्मात माले अवे भी भा . आमुक्त, भा. 
उऩामुक्त, भा. भशाऩौय, भा. उऩभशाऩौय आशेत प्रोमवजय नाशी अवे वाॊगगतरे जाते ती प्रोमवजय ह्मा 
दठकाणी कयाली ह्माऩूढे अळा घटना ळशयात शोऊ नमे अळी तनजश्चतऩणे काऱजी घेण्मात माली . 
धन्मलाद.  
ददनेळ जैन :- 
 भा. भशाऩौय भॅडभ, आज मभया बाईंदय भशाऩामरकेच ेभाजी भशाऩौय आदयणीम तुऱळीदाव म्शात्र े
वाशेफाॊच्मा तनधनाने एक पाय भोठा व्मक्ती आऩण गभालरेरा आशे . भरा आज वाॊगामरा अमबभान 
लाटतो आज भाझी स्लत:ची जडणघडण ज्मा ळशयात झारी ती तुऱळीदाव म्शात्र ेवाशेफाॊच्मा शातात शात 
धरुन भी आज  इथऩमतं आरो आशे म्शात्र ेवाशेफाॊच्मा फाफतीत जेलढा इततशाव त्माॊच्मा कुटुॊ त्रफमाॊना 
भादशत आशे तेलढच इततशाव भरा देखीर भादशत आशे . कायण योज त्माॊच्मा घयी जाण मेण त्माॊच्मा 
फयोफय कपयण फोरण त्माॊच्माकडून जे काम मळका मच ते भी मळकून घेतरे . आज ह्मा ळशयाने पाय 
भोठी व्मक्ती गभालरेरी आशे भी त्माॊचा भशाऩामरकेतीर थोडा पाय ककस्वा वाॊगेन . तुऱळीदाव म्शात्र े
ज्मालेऱी भशाऩौय शोते त्मालेऱी वबा चारलताना त्माॊच्माकड ेजी वबा शोती ती करा अळी शोती 
कोणाराशी याग मेण नव्शत.े प्रत्मेकाॊना वाॊबाऱून घ्मामच ेत्माॊनी कधी ऩष ऩादशरा नाशी. त्माॊनी वलांना 
भानवन्भान ददरा. प्रत्मेक लेऱेरा शवत खेऱत कधीशी बाॊडण झारे नाशी. तनष्ट्करॊक भशाऩौय अळी नोंद 
मभया बाईंदय ळशयाभध्मे झारी आशे . त्माॊच्मालय कवरेशी आषेऩ झारे नाशीत . कोणत्माशी ऩत्रकायाॊनी 
त्माॊच्माफाफत काशी खोटे छाऩरे नाशी अळा व्मक्तीरा भी अमबलादन कयतो . म्शात्र ेवाशेफाॊच्मा जाण्माने 
भाझ ेदेखीर नुकवान झारेरे आशे भी त्माॊना आदयाॊजरी लाश तो आणण त्माॊच्मा कुटुॊत्रफमाॊच्मा दु :खात 
भी देखीर वशबागी आशे. धन्मलाद.  
जुफेय इनाभदाय :- 
 ह्मा ळशयालय दु :खाचा प्रवॊग आरा आशे कायण ह्मा ळशयारा घडताना तमाय शोताना फघणाये 
त्माॊचा मवॊशाचा लाटा आशे . ह्मा ळशयाच्मा वलकावाच्मा काभाभध्मे शोता अवा व्मक्ती आज 
आऩल्माभध्मे नाशीत. आम्शी तय त्माॊना आभच्मा ऩषाच ेमबष्ट्भ वऩताभश म्शणून भानतो . त्माॊनी कधी 
ऩषऩात केरा नाशी . जो कोणी त्माॊच्माकड ेगेरे तेव्शा त्माॊच ेजभेर ते काभ त्माॊनी केरे . प्रेभऱ शोते 
बालूक शोते. वाभान्म लतृ्तीच ेअवणाये म्शात्र ेवाशेफ त्माच्माफद्दर खयतय भाझ्मावायखे छोटेवे कामाकते 
काका फोररे ते खये आशे . भरा देखीर त्माॊच्मा फयोफय काभ कयामरा , भरा त्माॊच्माकडून मळकामरा 
मभऱारे. भाणवाॊनी वॊकटालय कळी भात द्माली . भलाऱ बूमभका घेऊन रोकाॊना वलश्लावात घेऊन शे 
भशत्लाच ेकामा अवते . नेशभी फोरामच ेकोणी तरलायीने भाझ्मा छातीरा दोन तछद्र केरे नाशी तयी 
काऱजातून फाशेय ऩडणाय पक्त तनयॊक अवेर . काऱजाभध्मे ततयॊगा पडपडताना ददवेर अवे शे आभच े
तुऱळीदाव म्शात्र ेवाशेफ त्माॊच ेनेशभी खड ेफोर अवामचे . तुऱळीदाव म्शात्र ेवाशेफ दद . 1 डडवेंफय योजी 
ह्माॊच ेतनधन झारे आशे . त्माॊना नतभस्तक लॊदन तनऱेवागय , दशयले डोंगय , ळुभ्र मभठागय तरुण 
उद्मोजका वभूश उबे करुन नवलन मभया बाईंदय शे त्माॊच ेस्ल प्न शोत.े स्लगालावी तुऱळीदाव म्शात्र े
वाशेफ ह्माॊचा जन्भ 6/03/1945 योजी झारा . जजलनाची 46 लऴा वाभाजजक ल याजकीम कामााच्मा 
चऱलऱीतीर प्रलावाभध्मे आऩरी कताव्मे ऩाय ऩाडताना बायतीम याष्ट्रीम काॉगे्रव ऩषाच ेतनष्ट्ठालान अवे 
थोय ऩरयचमाच ेयाखनू यक्तात ततयॊगा अवल्मा च ेग्लाशी देऊन जजल्शाध्मष ऩदालय काभ करुन काॉगे्रव 
ऩषाच ेवॊघटनात बाग घेतरा . मभया बाईंदय ळशयाच े10 लऴा ग्राभऩॊचामत वयऩॊच याशून वलकमवत शोत 
अवरेरे नवलन ळशयाची जफाफदायी उचररी . त्मालेऱेच ेमभया बाईंदय नगयऩामरका उऩनगयाध्मष ऩदालय 
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त्माॊनी काभ केरे . मभया बाईंदय भशाऩामरकेत 2005 ते 2006 स्थामी वमभती वबाऩती यादशरे . 2009 
भध्मे ठाणे जजल्शा तनमोजन वमभतीलय त्माॊची तनलड झारी . अमबनल ळतेकयी मळषण भॊडऱाच े 93 
ऩावून 8 लऴा अध्मषऩद बूऴवलरे . मभया बाईंदय वेला वशकायी वॊस्थेच े 93 ते 2020 ऩमतं 24 लऴा 
अध्मषऩदी वलयाजभान शो त.े अमबनल ळतेकयी मळषण वॊस्थेच े 2011 ऩावून शमात अवेऩमतं अध्मष 
यादशरे तवेच मभया बाईंदय ळशयाच े 2010 भध्मे प्रथभ नागरयक भा . भशाऩौय ऩदालय तनलडून मेऊन 
ऩदारा वन्भातनत केरे . अनेक वलवलध ळैषणणक ल वाभाजजक करा कक्रडा वाॊस्कृततक वॊस्थेभध्मे 
वलवलध ऩदालय कामा क यणाये आज आऩल्मा वोफत नाशीत . अनॊतात वलरीन झारे . ऩयभेश्लय त्माॊच्मा 
आत्म्मारा ळाॊती देलो . त्माॊच्मा कुटुॊफारा शे दु :ख वशन कयण्माची ळक्ती देलो . शी इश्लयचयणी प्राथाना . 
भाझ्मा ल वॊऩूणा काॉगे्रव ऩषाच्मा लतीने तवेच ऩूणा वबागशृाच्मा लतीने स्लगालावी तुऱळीदाव म्शात्र े
वाशेफाॊना आजची आदयाॊजरी शीच आभची श्रध्दाॊजरी . तवेच भशाऩौय भॅडभ बवलष्ट्मात शोणायी 
भशाऩामरकेची इभायत त्माॊच्मा नालाने कयाली . भा. भशाऩौय भॅडभ ह्मा दु :खाच्मा प्रवॊगाभध्मे शी वबा 
तशकूफ कयाली अळी आऩणाव वलनॊती आशे . तवेच बायतीम याष्ट्रीम काॉगे्रव ऩषाच ेजे ष्ट्ठ नेते खावदाय 
एशभद बाई भोशभदबाई ऩटेर शे काॉगे्रव ऩषाच ेप्रभुख वल्रागाय म्शणून शोते त्माॊच ेशी तनधन 26/11 
योजी झारे आशे भी त्माॊना शी श्रध्दाॊजरी लाशतो.  
रयटा ळाश :- 
 मभया बाईंदय ळशयाच ेभशाऩौय तुऱळीदाव म्शात्र ेवाशेफ ह्माॊच े 1/12/2020 योजी तनधन झारे . 
त्माफद्दर त्माॊना वलनम्र अमबलादन . वयऩॊच, उऩनगयाध्मष, भशाऩौय ह्मा ळशयाच ेत्माॊनी चाॊगरे नेततृ्ल 
केरे आशे . त्माच्माशी ऩेषा काॉगे्रव ऩषाचा एक वपर जजल्शाध्मष म्शणून ह्मा ळशयाची लाटचार ऩूढे 
ददरी आशे त्माफद्दर त्माॊच ेअमबलादन कयत आशे आणण वलनम्र आदयाॊजरी देत आशे.  
अतनर वालॊत :- 
 आज वॊऩूणा मभया बाईंदय ळशयाभध्मे एक भोराच यत्न आऩण गभालरे आशे . मभया बाईंदय 
ळशयाचा खया वलकाव कयण्माभध्मे आभच ेभोयेश्लय ऩाटीर अवे दे , कृष्ट्णदेल म्शात्र ेआणण तुऱळीदाव 
म्शात्र ेजलऱ जलऱ लमाची 55 लऴा ह्मा वाभाजजक कामााभध्मे झोकून ददरेरे तु ऱळीदाव म्शात्र ेत्माॊच े
आज फयेच मळष्ट्म भशाऩामरकेच्मा वदनाभध्मे आशेत . भग ते कोणत्माशी ऩषाच ेअवू दे . ऩण आज 
ळशयाभध्मे खऱमा अथााने ह्मा ळशयाचा वलकाव शोत अवताना शा ऩययाज्मातरा आशे , ऩयकीम आशे अवा 
बेदबाल त्माॊनी कधीच केरा नाशी आणण वलांना ह्मा ळशयाभध्मे वाभा लून घेतरे . 55 लऴा याजकीम 
तनष्ट्करॊग कायकका द त्माॊनी ह्मा ळशयावाठी ददरी . काॉगे्रव ऩषाच ेपायच भोठे नुकवान झारेरे आशे . 
कायण आम्शी वला भग भुझफ्पय शुवेन वाशेफ अवू दे ककॊ ला आम्शी नगयवेलक अवू दे म्शात्र ेवाशेफाॊच े
मळष्ट्म म्शणून आभची याजकीम कायककदा वुरु केरी . अनेक गोष्ट्टी त्माच्माकडून मळकल्मा . वाभान्म 
नागरयक, वाभान्म कामाकताा त्माॊची काभ ऩदशरी कया शी भोराची मळकलण म्शात्र ेवाशेफाॊनी आम्शारा 
ददरी आणण आज खऱमा अथााने काॉगे्रव ऩष ऩोयका झारा . नगयऩरयऴदा, ग्राभऩॊचामत भशाऩामरकेभध्मे 
भोठभोठ्मा ऩोस्ट बूऴवलल्मा वॊऩूणा कायककदा तनष्ट्करॊक आणण ददनेळ नरालड ेह्माॊनी वाॊगगतरे भशावबा 
चारलताना आभच ेभशाऩौय अवताना देखीर आम्शारा वाॊगामरा रागामच ेकी आम्शारा फोरू द्मा . 
वलयोधी ऩषनेता , नगयवेलकाॊना फोरण्माची ऩदशरी वॊधी म्शात्र ेवाशेफाॊनी ददरेरी आशे . प्रबात ताईंनी 
भुद्दा भाॊडरा भाजी भ शाऩौयाॊवायखी व्मक्ती ह्मा ळशया तून तनघून जाते त्मालेऱी भशाऩामरकेचा एकतयी 
प्रतततनधी ततथे अवणे गयजेच ेशोते . नवलन प्रथा वुरु कयतो त्माची आऩण लाट फघत नाशी . आज 
डामवलय वबागशृ नेते वुध्दा ददवतात . चाॊगरी गोष्ट्ट आशे . त्माॊच्माफयोफय वलयोधीऩषनेताॊना घेतरे 
अवते तय चाॊ गरा ऩामॊडा ऩडरा अवता अवे म्शात्र ेवाशेफ आऩल्मा वगळ्मातून तनघून गेरे . काॉगे्रव 
ऩषातपे व्मजक्तळ: भाझ ेकौटुॊत्रफक रयरेळन ज्मा भाणवाफयोफय शोते पाय जलऱून ह्मा भाणवारा भी 
फतघतरे आशे. भाझ्मा कुटुॊत्रफमाॊतपे आणण काॉगे्रव ऩषातपे बालऩूणा आदयाॊजरी भी लाशतो . जवे गटनेते 
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जुफेय इनाभदाय ह्माॊनी वूचना केरी आशे आजची वबा तशकूफ कयाली आणण थोड्मा कारालधीत शी 
वबा फोरलाली अळी भी वलनॊती कयतो. जम दशॊद, जम भशायाष्ट्र! 
प्रवलण ऩाटीर :- 
 मभया बाईंदय भशाऩामरकेच ेतुऱळीदाव म्शात्र ेह्माॊच े 1945 ते 2020 ऩमतं प्रलाव याशीरा आशे. 
त्माॊच्मा कायककदीभध्मे…………… 
गगता जैन :- 
 वन्भा. भाजी भशाऩौय आणण आभच ेजलऱच ेकौटुॊत्रफक मभत्र तुऱळीदाव म्शात्र ेते 30-35 लऴाा 
अगोदय आभच्मा घयी मामच ेभरा वाॊगामच ेभयाठी मळक भी तुझ्मावाठी दशॊदी फोरणाय नाशी. भी आज 
त्माॊना भयाठीत श्रध्दाॊजरी लाशते . त्माॊच्मा आत्म्मा रा गचयळाॊती राबो , कुटुॊत्रफमाॊना दु :ख वशन 
कयण्माची ळक्ती देलो . इनाभदाय वाशेफाॊळी भी वशभत आशे एखाद्मा चाॊगल्मा लास्तूरा त्माॊच ेनाल 
द्मा. चाॊगरा ऩामॊडा ऩडाला की भाजी भशाऩौयाॊना आऩण कवा आदय देऊ ळकतो आणण शा प्रोटोकॉर 
ऩण ऩाऱाला . जय भशाऩौय , उऩभशाऩौय, वबागशृ नेता भशत्लाच ेव्मक्ती जेव्शा आऩण गभालतो तेव्शा 
भशाऩामरकेकडून एखादा व्मक्ती उऩजस्थत याशू ळकत नाशी शी खेदाची फाफ आशे . शा ऩण प्रोटोकॉर 
आऩण द्माला आणण शी वबा तशकूफ कयाली अळी वलनॊती आशे.  
चॊद्रकाॊत लैती :- 
 आदयणीम भशाऩौय भॅडभ , मभया बाईंदयभध्मे 19 गालाॊच ेनेततृ्ल कयणाये ह्मा ळशयाभध्मे एक 
याजकीम व्मक्ती भत्ल म्शणजे गोयगयीफाॊची एकच अवा आभचा नेता तुरळीदाव म्शात्र ेवाशेफाफद्दर 
फोररे जामचे . एक वलावाधायण भाणवाच ेवलावाधायण नेततृ्ल आज आऩल्मातून तनघून गेरे आशेत . 
मभया बाईंदय नगयऩरयऴद शोती तेव्शा त्माच ेनेततृ्ल त्माॊनी केरे . भशाऩामरका शोती तेव्शाशी नेततृ्ल केरे . 
अमबनल मळषण वॊस्थेभध्मे त्माॊनी नेततृ्ल केरे. तवेच बाईंदय वेला वशकायी वोवामटीभध्मे 18 लऴा ते 
त्माॊनी अध्मष म्शणून काभ केरे . कधी ऩदाचा , लमाचा ककॊ ला नेततृ्लाचा भोठेऩणा दाखलरा नाशी . 
अत्मॊत वाधेऩणाने प्रत्मेकारा अळी जणी ल आशे की भाझा कुटूॊफप्रभुख आशे अळा ऩध्दतीच ेम्शात्र े
वाशेफाॊच ेकाभ शोते . त्माॊनी त्माचा भोठा ऩरयलाय जळा ळाॊतऩणे वाॊबाऱरा तवे मभया बाईंदयरा आऩरा 
ऩरयलाय वभजून वाॊबाऱत शोते . भी तेव्शा काॉगे्रव ऩष वोडामची तमायी केरी त्मालेऱी म्शात्र ेवाशेफाॊनी 
भरा वाॊगगतरे अवे काम करु नको. तु भाझ्मा भुरावायखा आशेव . तुरा अवे वोडून चारणाय नाशी . 
आऩण शी जफाफदायी घेतरी आशे अवे अत्मॊत भशत्लाने वभजलणाये नेततृ्ल आऩल्मातून गेरेत . जेव्शा 
जेव्शा त्मा ऩरयवयात भाझ ेजाणे व्शामच ेतेव्शा म्शात्र ेवाशेफाॊना आलजुान बेटामचो . त्माॊच्मा जाण्माने  
ळशयात पाय भोठी ऩोकऱी तनभााण झारी आशे . त्माॊच्मा नालाने तनजश्चतच लास्तु अवाली . भशाऩामरकेने 
मा वॊदबाात चाॊगरा तनणाम घ्माला आणण कामभस्लरुऩी अनेक वऩढमाॊवभोय त्माॊच्मा गचयस्भयणात म्शात्र े
वाशेफाॊच ेनाल आणण कामााचा गलगला व्शाला त्मा लस्तुच्मा दठकाणी त्माच्मा  जीलनऩटरालय थोडीळी 
भादशती मरशरी ऩादशजे . वला मभया बाईंदय षेत्रातीर 19 गालातपे आणण ळशय लामवमाॊतपे भी म्शात्र े
वाशेफाॊना वलनम्र अमबलादन कयतो . त्माॊच्मा चयणाॊळी नतभस्तक शोतो . इश्लयचयणी एकच प्राथाना आशे 
देलाच्मा दयफायात, देलाच्मा ऩामाळी त्माॊना जागा मभऱो. 
प्रळाॊत दऱली :- 
 भा. भशाऩौय भॅडभ , आज वला वन्भा . वदस्माॊनी स्ल . काॉगे्रवच ेजेष्ट्ठ नेते तुरळीदाव म्शात्र े
वाशेफ ह्माॊच्माफद्दर दु :ख व्मक्त केरे आशे . भी वबागशृाच्मालतीने ळोकप्रस्ताल भाॊडत आशे . मभया 
बाईंदय भधीर काॉगे्रवच ेज्मेष्ट्ठ नेते , याजकायणा ऩेषा वभा जकायणारा नेशभीच भशत्ल देत आरेरे 
काॉगे्रव ऩषाच्मा तऱागाऱाच ेकामाकते , वयऩॊच, नगयवेलक, नगयाध्मष, स्थामी वमभती वबाऩती , 
उऩभशाऩौय ल भशाऩौय ऩदी वलयाजभान झारेरे मभया बाईंदय भशाऩामरकेच ेभाजी भशाऩौय स्ल . 
तुरवीदाव म्शात्र ेमाॊच ेभॊगऱलायी वकाऱी ददघा आजायाने तनधन झारे, ते 75 लऴांच ेशोत.े  
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 काॉगे्रवच ेकट्टय तनष्ट्ठालॊत स्ल . तुऱळीदाव म्शात्र ेजे स्ऩष्ट्टलक्ते आणण दयुदृजष्ट्टकयीता ऩरयगचत 
शोत,े त्माॊनी ऩषाचा ऩामा भजफूत कयण्मावाठी अत्मॊत भशत्त्लऩूणा बूमभका फजालरी . ळशयातीर 
वलावाभान्माॊच्मा दशतावाठी आणण मभया बाईंदय ळशयाच्मा वलकावावाठी त्माॊनी केरेरे तन:स्लाथा मोगदान 
कामभ आठलणीत याशीर. गेरे काशी भदशने ते आजायी शोते , त्मातुनच भॊगऱलाय दद.01 डडवेंफय 2020 
योजी त्माॊच ेतनधन झारे . त्माॊच्मा तनधनाफद्दर शी वबा ळोक व्मक्त करुन त्माॊच्मा ऩरयलायाव शे दु :ख 
वशन कयण्माची ईश्लय त्माॊना  ळक्ती देलो शी ईश्लय चयणी प्राथाना करुन म्शात्र े वाशेफाॊचा आता 
वशलाव जयी नवरा तयी त्माॊच्मा स्भतृत वदैल स्भयणात याशतीर , याजकायण ल वभाजकायणाच्मा 
प्रत्मेक लऱणालय त्माॊची आठलण याशीर शीच बालऩूणा श्रद्ाॊजरी देतो. 
 तवेच स्लतॊत्र वेनानी स्ल . आत्भायाभ याजायाभ बोईय, अशम्भद भोशम्भद ऩटेर , ज्मेष्ट्ठ काॉगे्रव 
नेत,े आभदाय स्ल . बारचॊद्र बारके ल याजस्थान याज्माच्मा ऩूला भॊत्री /आभदाय स्ल . ककयण भशेश्लयी 
तवेच भवारा ककॊ ग भशाळम धभाऩार गुराटी माॊच ेलमाच्मा 98 लऴी तनधन झारे अवून त्माॊच्मा 
तनधनाफद्दर देखीर शी वबा ळोक व्मक्त करुन बालऩूणा श्रध्दाॊजरी अऩाण कयीत आशे. 
 त्माचप्रभाणे मभया बाईंदय ळशयाभध्मे कोयोना प्रादबुाालाने भतृ्मुभुखी ऩालरेल्मा नागयीकाॊना 
देखीर शी वबा ळोक व्मक्त करुन त्माॊच्मा ऩरयलायाव शे दु :ख वशन कयण्माची ळक्ती त्माॊना देलो शी 
ईश्लय चयणी प्राथाना करुन आजची भा . भशावबा तशकुफ कयण्मात मेत आशे अवा भी ठयाल भाॊडत 
आशे. 
भा. उऩभशाऩौय :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे. 
भा. भशाऩौय :- 
 मभया बाईंदय भधीर काॉगे्रवच ेजेष्ट्ठ नेते ल काॉगे्रवच्मा तऱागाऱातीर कामाकते तवेच मभया 
बाईंदय भशानगयऩामरकेच ेभाजी भशाऩौय ल ज्माॊनी अनेक ऩदे बुऴलरी अवे स्ल . तुरळीदाव म्शात्र े
वाशेफ ह्माॊच ेभॊगऱलायी वकाऱी ददघा आजायाने तनधन झारे . काॉगे्रवच ेकट्टय तनष्ट्ठालॊत ल स्ऩष्ट्टोक्ते 
आणण दयुदृष्ट्टीकयीता ऩरयगचत शोते. त्माॊनी काॉगे्रव ऩषाचा ऩामा भजफुत कयण्मावाठी अत्मॊत भशत्लऩूणा 
बुमभका फाजालरी . ळशयातीर वलावाभान्माॊच्मा दशतावाठी आणण मभया बाईंदयच्मा वलकावावाठी 
तनस्लाथाऩणे मोगदान ददरेरे आशे ते वलांच्मा कामभ आठलणीत याशीर . गेरे काशी भदशने ते आजायी 
शोत.े त्मातुनच भॊगऱलाय दद. 01/12/2020 योजी त्माॊच ेतनधन झारे. त्माॊच्मा तनधनालय शी वबा ळोक 
व्मक्त करुन त्माॊच्मा ऩरयलायाव द:ुख वशन कयण्माची इश्लय त्माॊना ळक्ती देलो शी इश्लय चयणी 
प्राथाना. म्शात्र ेवाशेफाॊचा वशलाव जयी नवरा तयी त्माॊच्मा स्भतृी वदैल आऩल्मा स्भयणात याशतीर . 
याजकायण ल वभाजकायणाच्मा प्रत्मेक लऱणालय त्माॊची आठलण शी आऩल्माभध्मे वदैल याशीर शीच 
आऩल्माकडून त्माॊना बालऩूणा  श्रध्दाॊजरी भी देते . तवेच वन्भा. वदस्मा तनरभ ढलण , वन्भा. वदस्म 
जुफेय इनाभदाय वन्भा. वलयोधी ऩषनेते प्रवलणजी ऩाटीर , वन्भा. वदस्मा गीता जैन भॅडभजी ल 
वबागशृनेते प्रळाॊत दऱली वाशेफ , ह्माॊनी केरेल्मा वुचनेनुवाय आजची वबा वबागशृातीर वला 
वदस्माॊच्मा द:ुखद बालना रषात घेलून वबा तशकुफ कयण्मात मेत आशे आणण वोभलाय दद . 
07/12/2020 योजी वकाऱी 11.00 लाजता शी भशावबा घेण्मात मेईर अवे वलांना वाॊगण्मात मेत.े  
द:ुखलठा ल वबा तशकुफी ठयाल क्र. 21 :- 
 भा. भशाऩौय भॅडभ , आज वला वन्भा . वदस्माॊनी स्ल . काॉगे्रवच ेजेष्ट्ठ नेते तुरळीदा व म्शात्र े
वाशेफ ह्माॊच्माफद्दर दु :ख व्मक्त केरे आशे . भी वबागशृाच्मालतीने ळोकप्रस्ताल भाॊडत आशे . मभया 
बाईंदय भधीर काॉगे्रवच ेज्मेष्ट्ठ नेते , याजकायणा ऩेषा वभाजकायणारा नेशभीच भशत्ल देत आरेरे 
काॉगे्रव ऩषाच्मा तऱागाऱाच ेकामाकते , वयऩॊच, नगयवेलक, नगयाध्मष, स्थामी वमभती वबाऩती , 
उऩभशाऩौय ल भशाऩौय ऩदी वलयाजभान झारेरे मभया बाईंदय भशाऩामरकेच ेभाजी भशाऩौय स्ल . 
तुरवीदाव म्शात्र ेमाॊच ेभॊगऱलायी वकाऱी ददघा आजायाने तनधन झारे, ते 75 लऴांच ेशोत.े  
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 काॉगे्रवच ेकट्टय तनष्ट्ठालॊत स्ल . तुऱळीदाव म्शात्र ेजे स्ऩष्ट्टलक्ते आणण दयुदृजष्ट्टकयीता ऩरयगचत 
शोत,े त्माॊनी ऩषाचा ऩामा भजफूत कयण्मावाठी अत्मॊत भशत्त्लऩूणा बूमभका फजालरी . ळशयातीर 
वलावाभान्माॊच्मा दशतावाठी आणण मभया बाईंदय ळशयाच्मा वलकावावाठी त्माॊनी केरेरे तन:स्लाथा मोगदान 
कामभ आठलणीत याशीर. गेरे काशी भदशने ते आजायी शोते , त्मातुनच भॊगऱलाय दद.01 डडवेंफय 2020 
योजी त्माॊच ेतनधन झारे . त्माॊच्मा तनधनाफद्दर शी वबा ळोक व्मक्त करुन त्माॊच्मा ऩरयलायाव शे दु :ख 
वशन कयण्माची ईश्लय त्माॊना ळक्ती देलो शी ईश्लय चयणी प्राथाना करुन म्शात्र े वाशेफाॊचा आता 
वशलाव जयी नवरा तयी त्माॊच्मा स्भृ तत वदैल स्भयणात याशतीर , याजकायण ल वभाजकायणाच्मा 
प्रत्मेक लऱणालय त्माॊची आठलण याशीर शीच बालऩूणा श्रद्ाॊजरी देतो. 
 तवेच स्लतॊत्र वेनानी स्ल . आत्भायाभ याजायाभ बोईय, अशम्भद भोशम्भद ऩटेर , ज्मेष्ट्ठ काॉगे्रव 
नेत,े आभदाय स्ल . बारचॊद्र बारके ल याजस्थान याज्माच्मा  ऩूला भॊत्री /आभदाय स्ल . ककयण भशेश्लयी 
तवेच भवारा ककॊ ग भशाळम धभाऩार गुराटी माॊच ेलमाच्मा 98 लऴी तनधन झारे अवून त्माॊच्मा 
तनधनाफद्दर देखीर शी वबा ळोक व्मक्त करुन बालऩूणा श्रध्दाॊजरी अऩाण कयीत आशे. 
 त्माचप्रभाणे मभया बाईंदय ळशयाभध्मे कोयोना प्रादबुााला ने भतृ्मुभुखी ऩालरेल्मा नागयीकाॊना 
देखीर शी वबा ळोक व्मक्त करुन त्माॊच्मा ऩरयलायाव शे दु :ख वशन कयण्माची ळक्ती त्माॊना देलो शी 
ईश्लय चयणी प्राथाना करुन आजची भा . भशावबा तशकुफ कयण्मात मेत आशे अवा भी ठयाल भाॊडत 
आशे. 

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

 
वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
नगयवगचल :- 
 वलांनी स्लगालावी भाजी भशाऩौय तुरळीदाव म्शात्र ेह्माॊना ह्मा वबागशृातपे तवेच ऩामरका 
प्रळावनातपे श्रध्दाॊजरी अऩाण कयण्मावाठी आऩल्मा जागेलय ळाॊत उबे यशामच ेआशे. 
 

  

वशी/- 
भशाऩौय 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
 

 


