
शळलवेनेचे भनऩा वदस् म िलळार िंन फाऱरय मा चा बापऩात ्रवलेळ 

 

आ. वधुीय भुनग टीलाय आणण श वयाप अशीय मा नी ऩष्रवलेळाफाफत ददल् मा ळुबे  ा ! 

 

व घटन, वेला, रोरव लाद आणण व घऴष शी बापऩाची ऩ चवतू्री – आ. वुधीय भुनग टीलाय 

  

च द्रऩूय भशानगयऩाशररेतीर शळलवेनेचे नगयवेलर िलळार िंन फाऱरय मा नी बापऩात ्रवलेळ घेतरा. भापी अथषभ त्री आ. 
वुधीय भुनग टीलाय आणण भापी रें द्रीम गशृ याज् मभ त्री श वयाप अशीय मा  मा ्रवभुउ सऩथिस्थतीत व ऩ न ाारेल् मा मा 
ऩष्रवलेळ वोशऱमात िलळार िंन फाऱरय मा नी आऩल् मा वभथषरा वश बापऩात ्रवलेळ घेतरा. 

  

मालेऱी आ. करतीरुभाय बा गडीमा, बापऩाचे थिपल् शाध् मष ग्ाभीणद देलयाल बगळगऱे, बापऩाचे भशानगय थिपल् शाध् मष ड.. 
भ गेळ गुरलाड,े भशाऩौय वौ. याउी र चराषलाय, यापेंद्र गा धी, ्रवभोद रडू, सऩभशाऩौय याशूर ऩालड,े िलपम याऊत, यापील 
गोरीलाय, भापी भशाऩौय अ परी घोटेरय, ्रवराळ धायणे, अिंनर पुराेरे मा  मावश भशानगयऩाशररेतीर बापऩाचे वलष 
नगयवेलर ल नगयवेिलरा सऩथिस्थत शोते. 

  

आ. वधुीय भुनग टीलाय आणण श वयाप अशीय मा नी िलळार िंन फाऱरय मा चे स् लागत रयत ऩष्रवलेळाफदलदर  मा ना 
ळुबे  ा ददल् मा. मालेऱी फोरताना आ. भुनग टीलाय  शणारे, िलळार िंन फाऱरय मा नी बापऩा मा भाध् मभातुन 
रोरवेलेचे ध् मेम फाऱगून ऩष्रवलेळ रेरा. आ शी वलष उ फीयऩणे  मा  मा ऩाशीळी आशोत. रतृष लळारी मुलर ऩषारा 
लाढ लतीर माचा भरा िल् लाव आशे. बापऩा शा रामषर माांचा ऩष आशे. च द्रऩूय ळशयातीर ताईणां व गशीत राईन  मा 
भाध् मभातुन बापऩाचे व घटन लाढिल् माची पफाफदायी िलळार िंन फाऱरय मा  मालय आरी आशे. व घटन, वेला, 
रोरव लाद आणण व घऴष शी बापऩाची ऩ चवतू्री आशे. गेल् मा वशा लऴाषत ऩ त्रवधान नयेंद्रबां भोदी मा नी रोरदशताचे 
अनेर िंनणषम घेत बापऩाळी पनतचेे नात ेअधधर दृढ रेरे आशे, अवे वा गत आ. भुनग टीलाय मा नी िलळार िंन फाऱरय 
आणण  मा  मा वभथषरा ना ळुबे  ा ददल् मा. 

  

मालेऱी फोरताना भापी रें द्रीम गशृयाज् मभ त्री श वयाप अशीय मा नी वुध् दा िलळार िंन फाऱरय ल वभथषरा ना ळुबे  ा 
ददल् मा. मुलरा ऩमांत बापऩाचा िलचाय ऩोशचलत पास् तीत पास् त मुलर बापऩाळी पोड् मा मा ्रवकिमेत िलळार 
िंन फाऱरय मळस् ली शोतीर अवा िल् लाव  मा नी मालेऱी फोरताना य मक् त रेरा. रामषिभाचे व चारन अडड. वुयेळ 
तारेलाय मा नी रेरे. 


