
*भेडीकर कॉरेज चंद्रऩूय मेथे ४० नवेव मेत् मा वडलडमाउ लऩर ध शतउीर उय िय् उ ऩदे बयण् माफाफउ राधाधा माने 
कामयलाशी कयणाय – लैद्मकीम शळषण वलबागाचे वचचल वौयब वलजम मांचे वश् लावन* 

*चंद्रऩूयच् मा भेडीकर कॉरेजवाडव वलळेऴ धनधी लऩर ध कयाला –व. वधुीय भुनगंटीलाय* 

*व. भुनगंटीलाय मांच् मा भागणीनुवाय लैद्मकीम शळषण वलबागाचे वचचल वौयब वलजम मांनी तेउरी लनरा न 
फैडक* 

ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम रुग् णारम चंद्रऩूय मेथे ४० नवेव मेत् मा वडलडमाउ लऩर ध कयण् माउ मेणाय ुवुन 
२०१८ भध् मे लारे मा ऩदबयउीच् मा भाध् मभाउुन मा नवेवची धनलड कयण् माउ वरी वशे. त् माचराधभाणे डॉ् टवयची ऩदे 
बयण् माफाफउ राधाधा माने कामयलाशी कयण् माउ मेउ ुवुन लैद्मकीम शळषण ल वंळतधन वंचारनामरमाच् मा भाध् मभाउुन 
लगय ३ ल ४ ची ऩदे बयण् माची कामयलाशी कयण् माउ मेउ ुव माची भाशीउी लैद्मकीम शळषण वलबागाचे वचचल श्री. 
वौयब वलजम मांनी ददरी. 
ददनांक १६ वप् टेंफय २०२० यतजी यात्री ९ लाजउा ळावकीम लदै्मकीम भशावलद्मरम रुग् णारम चंद्रऩूय मेथीर िय् उ ऩदे 

बयण् माफाफउ उवेच कतयतना काऱाउ लत् उभ वयतग् म वेला ऩुयवलण् माफाफउ लैद्मकीम शळषण वलबागाचे वचचल श्री. वौयब 
वलजम मांनी भाजी ुथयभंत्री व. वुधीय भुनगंटीलाय मांच् मा वलनंउीनुवाय लनरा न ववाला फैडक तेउरी. मा फैडकीरा 
व. वधुीय भुनगंटीलाय मांच् मावश चंद्रऩूयचे सावदाय फाऱु धानतयकय, ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम रुग् णारमाचे 
ुचधष् डाउा डॉ. भतये, जज शा ळ म चचिकत् वक डॉ. याडतड, जज शा वयतग् म ुचधकायी, चंद्रऩूयच् मा भशाऩौय यासी कंचरायलाय, 

लऩभशाऩौय याशुर ऩालड,े वमएभएचे ुध् मष डॉ. भाडूयलाय, डॉ. भंगेळ गुरलाड ेवदीचंी राधाभखु् माने लऩजतथउीउ शतउी. 
मालेऱी फतरउाना व. वधुीय भनुगंटीलाय मांनी वमवीमु फेडच् मा वंख् मेउ लाव कयण् माची भागणी केरी. उवेच ुथयभंत्री 
ऩदाच् मा काऱाउ वऩण एभवयवम भळीनवाडव १४ कतटी रु. धनधी भजुंय केरे शतउे. त् मा भळीनच् मा सयेदीच् मा 
वद्मजतथउीउफाफउ वलचायणा केरी. शवटीत कॅन भळीन उाउडीने लऩर ध कयण् माची भागणी केरी. फ रायऩूय मेथे 
ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्रम ल रुग् णारमाचे लऩकें द्र कयण् माउ वरे ुवनु त् माचे वळ् उीकयण कयण् माची 
वलश् मकउा व. भुनगंटीलाय मांनी राधधउऩादीउ केरी. चंद्रऩूय जज शा शा वददलावी फशुर जज शा ुवुन भानलवलकाव 
धनदेळाकंाउ भागे वशे. त् माभऱेु मा जज शमाउीर भेडीकर कॉरेजवाडव वलळेऴ धनधी लऩर ध कयउ लत् उभ वयतग् म वेला 
ऩुयवलण् माची भागणी त् मांनी केरी. मा रुग् णारमाउ डॉ् टवय, नवेव वदीचंी ३७५ ऩदे िय् उ वशेउ. वदय िय् उ ऩदे 
उाउडीने बयाली. वलश् मक षऴधी ल ंंजे् ळ वचा ऩुयलडा उाउडीने कयाला, मावाडव वटुवटुीउ ऩध् दउ वलकवीउ कयाली 
ुळी भागणी त् मांनी केरी. १ ल् टतफय ऩमउं १०२८३ ंउकी रुग् ण वंख् मा लावणाय ुव माने ुधउिय् उ शॉत ऩीटर 
लऩर ध कयउा मे र काम ल त् मावाडव धनधी कवा लऩर ध कयउा मे र माफाफउ धनमतजन कयण् माची भागणी व. 
भुनगंटीलाय मानंी मालेऱी केरी. कतयतनाफाफाउ राधधउफंध कयउाना ंउय वजायांकड ेदरुयष कयण् माउ मेलु नमे माफाफउशी 
त् मांनी रष लेधरे. 
मालेऱी फतरउाना सा. फाऱु धानतयकय मांनी ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम ल रुग् णारमाउीर लणीला दयु कया मा 
उवेच जज शाचधकायी व ण ुचधष् डाउा मांच् माउ वभ लम यासुन रुग् णवेलेचे कउय म ऩाय ऩाडाले ुवे वुचवलरे. 
एभवयवम भळीन सयेदीवाडव शापिकन मा वंत थेकड ेधनधी लऱउा कयण् माउ वरा ुवुन सयेदीची राधिामा वुरु 
ुव माची भाशीउी ुचधष् डाउा डॉ. भतये मांनी ददरी. त त्री रुग् णारमाउ रलकयच वीटी त कॅन भळीर लऩर ध कयण् माउ 
मेणाय ुव माचे डॉ. भतये मानंी वांगीउरे. ८५ ट् के राधळावकीम ऩदे बयण् माची भा मउा लैद्मकीम शळषण वलबागारा 
राधाप् उ ुवनु ऩद बयउीफाफउ कामयलाशी वुरु वशे. त् माच राधभाणे कतवलड-१९ च् मा काऱाउ फंधऩत्रीउ डॉ् टवय ल नवेव 
वलश् मकउेनुवाय लऩर ध कयण् माउ मे र ुवे लैद्मकीम शळषण वलबागाचे वचचल श्री. वौयब वलजम मांनी वांगीउरे. 


