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- हद. १६: आांतययाष्ट्रीम शळल्ऩकाय ऩद्भबऴूण याभ वतुाय शे बायताचे कोहशनयू अवनू अभच्या माकड े
अवरेरा शा कोहशनूय अनभोर आशे, तमाांनी आऩल्मा करेतून बायत देळाच्या मा गायलात बय 
टाकण्माचे काभ वाततमऩूणण रयतीने केरे आशे अवे गायलोद्गाय अथणभांत्री वधुीय भनुगांटीलाय माांनी 
काढरे. 

- कार श्री. भनुगांटीलाय माांच्या मा शस्त ेऩद्भबऴूण याभ वतुाय माांचा वतकाय कयण्मात आरा तमालेऱी 
ते फोरत शोते. कामणक्रभाव आ. भांगरप्रबात रोढा, अननर वतुाय, श्रीभती वीभा याभदाव आठलरे, 

श्रीभती भांजू भांगरप्रबात रोढा माांच्या मावश अनेक भान्मलय उऩस्स्थत शोत.े 

- याभ वतुाय माांनी जगातीर वलाणत उांच अवा वयदाय लल्रबबाई ऩटेर माांचा “स्टॅच्या मू ऑप 
मुननटी” चा ऩुतऱा ननभाणण करून बायताची जगातीर ऊां ची लाढलरी अवे वाांगनू श्री. भनुगांटीलाय 

म्शणारे की, आज ऩमतं श्री. वतुाय माांनी जे ऩुतऱे ननभाणण केरे ते पक्त शाताांनी नाशी तय 
ह्दमाऩावनू फनलरे अवल्माने ते आऩल्माळी फोरतात. शी ईवरलयीम देणगी तमाांना राबरी आशे. 
लमाच्या मा ९३ व्मा लऴी तमाांचा उतवाश आणण तमाांच्या मा शातातीर करा इतयाांवाठी पे्रयणादामी आशे 
वभाजारा वुांदय फनलणाऱ्मा अळा व्मक्तीांचा जेंव्शा गायल केरा जातो तेंव्शा इतय कराकायाांनाशी 
तमातून पे्रयणा शभऱत अवते. आता ते आमोध्मेत श्रीयाभाचा ऩुतऱा फनलणाय आशेत. एक याभ 

दवुऱ्मा श्रीयाभाचा ऩुतऱा ननभाणण कयत आशे. याभ वतुाय शे आांतययाष्ट्रीम ख्मातीचे शळल्ऩकाय 
आशेत. भशायाष्ट्राच्या मा मा वऩुुत्राचा गायल कयताांना आऩल्मारा खूऩ आनांद लाटतो अवेशी श्री. 
भनुगांटीलाय मालेऱी म्शणारे. 

- वतकायभतूी याभ वतुाय माांनी आऩल्मा भनोगतात शातातीर करा शी वलवरलकम्माणची देण अवल्माचे 
वाांगगतरे. काभाचे शोत अवरेरे कातूक शे पे्रयणादामी अवनू १९४७ ऩावनू आऩण शे काभ कयत 
अवल्माचे तमाांनी वाांगगतरे. वयदाय लल्रबबाई ऩटेर माांचा जगातीर वलाणत ऊां च ऩुतऱा ननभाणण 
कयण्माची वांधी शभऱारी शे आऩरे बाग्म आशे अवेशी ते म्शणारे. 

- कामणक्रभात श्रीभती वीभा याभदाव आठलरे आणण श्रीभती भांज ूभांगरप्रबात रोढा माांनी शी आऩरे 

भनोगत व्मक्त केरे. याभ वतुाय माांचे ऩूत्र अननर वतुाय माांचाशी अथणभांत्रमाांच्या मा शस्त ेवतकाय 
कयण्मात आरा. 


