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============================================================ 

चंद्रऩूय जजल् शमात िलवाऩुय गालानजजक भबाय् मात मेत लवरेल् मा वैननकी ळाऱेचे बफजायोऩण रेफ्टनंट जनयर याजेंद्र 
ननफंोयकय मांनी केरे. त मांच् मा भौमरक वुचनाचं् मा फऱालयच शी वैननकी ळाऱा चंद्रऩूय जजल् शमात भबी याशत हशे. मा 
प्रक्रिमेत त मांनी केरेरे वशकामव  ल भागव दळव न हऩल् मावाठी राखभोराचे लवल् माचे प्रनतऩादन लथव भंरी ी वधुीय 
भुनगंटीलाय मानंी केरे. मा वैननकी ळाऱेची वंकल् ऩना जयी भी ठेलरी लवरी तयी वधुीय भुनगंटीलाय मानंी ती प्रत मषात 
भतयलीरी. लवा नेता चंद्रऩूय जजल् शमारा मभऱारा शे मा जजल् शमातीर नाग यकाचें बा म लवल् माची प्रनतक्रिमा रेफ्टनंट 
जनयर याजेंद्र ननफंोयकय मांनी व् मक् त केरी. 

दद. 14 पेबु्रलायी 2019 योजी चंद्रऩूय मेथीर िप्रमदमळव नी नाटमगशृात बायतीम वैन् म दरातीर ज् मेष् ठ लधकायी रेफ्टनंट 
जनयर याजेंद्र ननफंोयकय माचंा वत काय वभायंब लथव भरंी ी वधुीय भुनगंटीलाय मांच् मा लतीने हमोजजत कय् मात हरा. 
मालेऱी भंचालय लथव भंरी ी वधुीय भुनगंटीलाय मांच् मावश लनिलकाव भशाभंडऱाचे लध् मष चंदनमवशं चंदेर, ह. नानाजी 
ळाभकुऱे, जजल् शा ऩषयऴदेचे लध् मष देलयाल बोंगऱे, भशाऩौय वौ. लंजरी घोटेकय, भऩभशाऩौय लननर पुरझरेे, भनऩाच् मा 
स् थामी वमभतीचे वबाऩती याशुर ऩालड,े बब्रजबुऴण ऩाझाये हदी भान् मलयाचंी प्राभुख् माने भऩजस्थती शोती. 
मालेऱी फोरतानंा लथव भंरी ी वधुीय भुनगंटीलाय म् शणारे, िलभानतऱालय याजेंद्र ननफंोयकय मांच् माळी झारेल् मा बेटीदयम् मान 
त मांनी वैननकी ळाऱा भबाय् माची वचुना केरी ल वशकामव  कय् माफाफत ह लस् त केरे. शी वैननकी ळाऱा भबाय् माच् मा 
प्रक्रिमेभध् मे त मांनी लभुल् म वशकामव  केरे. त मांचा वंऩूणव  ऩषयलाय देळावाठी वभऩीत हशे. ऩषयलायातीर वलव च वदस् म 
देळवेला कयीत हशेत शी फाफ िलळेऴ लमबभानास् ऩद हशे. वनै् म दरात लषयष् ठ ऩदालय कामव यत लवतांनाशी 
व् मक् तीभत लातीर वाधेऩणा लाखाण् माजोगा हशे. चंद्रऩूय जजल् शमातीर शी वैननकी ळाऱा याज् मातीर दवुयी वैननकी 
ळाऱा हशे. ज् मा लेगाने मा वैननकी ळाऱेचे फांधकाभ शोत हशे तो लेग ख-मा लथाव ने बायतीम वैन् माचा लेग हशे. 
रेफ्टनंट जनयर याजेंद्र ननफंोयकय मांचा वत काय कयतांना हऩण धन् म झाल् माची बालना लथव भंरी ी वधुीय भुनगंटीलाय 
मांनी व् मक् त केरी. 
मालेऱी फांफु ऩावुन तमाय कय् मात हरेरा नतयंगा ध् लज, फंदकु हणण भानऩरी  देलुन रेफ्टनंट जनयर याजेंद्र ननफंोयकय 
मांचा वत काय लथव भंरी ी वधुीय भुनगंटीलाय मानंी केरा. भानऩरी ाचे लाचन ऩरी काय हमळऴ लंफाड ेमांनी केरे. 
वत कायारा भत तय देतांना रेफ्टनंट जनयर याजेंद्र ननफंोयकय मांनी वजजव कर स् राईक दरक दयम् मानच् मा हठलणीनंा भजाऱा 
ददरा. वाताया मेथे याज् मातीर ऩदशरी वैननकी ळाऱा हशे ऩण िलदबाव तीर वैननकी मळषण घेलु इच् छीणा-मा मुलकांना 
वोमीचे ठयाले म् शणुन चंद्रऩूय जजल् शमात शी वैननकी ळाऱा भबी याशत हशे. ऩुढीर दशा लऴाव नंतय वुधीय भुनगंटीलाय 
मांनी मा वदंबाव त घेतरेल् मा ऩुढाकायाचे भशत ल हऩल् मारा ननजचत कऱेर. शी वैननकी ळाऱा देळातीर वलोत तभ 
वैननकी ळाऱा ठयेर लवा िल लावशी त मांनी मालेऱी फोरतानंा व् मक् त केर.ं मा वैननकी ळाऱेची वकंल् ऩना जयी भी 
ठेलरी लवरी तयी शी वैननकी ळाऱा वाकाय् मावाठी वुधीय भुनगंटीलाय मानंी घेतरेरे ऩयीरभ भशत लाचे हशे. 
माप्रकयणी ज् मा तऱभऱीने त मांनी काभ केरे त मारा ननजचतच तोड नाशी. त मांच् मा िलकावाकाभांची धडाडी लल मा 
भशायाष् रारा ठालुक हशे. त माचं् मा शातुन वदैल लळीच रोकवेला घडाली लळा ळुबेच् छा त मांनी मालेऱी फोरतांना ददल् मा. 
वत काय वोशऱमाच् मा हधी जम् भु काजभयभधीर ऩुरलाभा मेथे झारेल् मा हतंकी शल् मात ळशीद झारेल् मा जलानांना 
रध् दाजंरी लाश् मात हरी. कामव िभाचे वचंारन ् लमाव  बारेयाल मांनी केरे. कामव िभारा नागषयकाचंी भोठमा वंख् मेने 
भऩजस्थती शोती. 


