
*ऑटोरयषा चारकाॊचे घयाॊचे स् लप् न ऩर्ण  ाा् माचा भनाऩाव न ंनॊ  – ं. वरधीय भरनगॊटीलाय* 

*ऑटोरयषा चारक क् मा्कायी भॊाऱा मा स्  ाऩनेवा प रयतम नाॊची ळ ण  कय्ाय* 

*ळॊबय ऑटोरयषा चारकाॊना म् शााा मा भा मभाुरन घये रयत ान कय् माचा वोशऱा वॊऩ न* 

ऑटोरयषा चारकाॊना 10 रष रू. ककॊभुीची घये 4.50 रष रू. ककॊभुीु मभऱ् मावा प भी केरे् मा रयतम नाॊना मळ रयताप् ु  ाारे ल 
ंज ुी घये ऑटोरयषा चारकाॊना रयत ान कयुाना भरा भनाऩाव न ंनॊ  शोु ंशे. भी अ ण भॊत्री अवुाना ऑटोरयषा चारकाॊवा प 
एक क् मा्कायी भॊाऱ स्  ाऩन कय् माची घोऴ्ा भी अ ण वॊक् ऩाु केरी.  मावा प धनधी उऩर ध करून ि रा. शे भॊाऱ स्  ाऩन 
कय् माची रयतकामा अयामाऩ जायी ंशे, ऩयॊुर वलधानवबेु वॊव ीम ंमरधाॊचा लाऩय करून शे भॊाऱ स्  ाऩन कय् मावा प भी 
रयतम नाॊची ळ ण  कयेन अळी ग् लाशी भाजी अ ण भॊत्री ं. वरधीय भरनगॊटीलाय माॊनी ि री. 

चॊद्रऩ य मे ीर म् शााा कनरनीु ऑटोरयषा चारकाॊना घये रयत ान कय् मा मा वोशऱमाु ं. वरधीय भरनगॊटीलाय फोरु शोुे. ं. 
वरधीय भरनगॊटीलाय माॊ मा रयतम नाॊनी वलळऴे फाफ मा व याी ारी 100 ऑटोरयषा चारकाॊना 10 रष रू. ककॊभुीची घये 4.50 रष रू. 
ककॊभुीु  े् माु ंरी ंशे. शी घये फाॊध न ऩ ्ण  ाारी अव न ंज ुी ं. भरनगॊटीलाय माॊ मा उऩथिस् ुीु ऑटोरयषा चारकाॊना 
वरऩर ण  कय् माु ंरी. ऑटोरयषा चारकाॊ मा मा घयाॊ मा लवाशुीरा कै. चाॊगर्ाफाई भरनगॊटीलाय कनरनी अवे नाल  े् माु ंरे 
ंशे. मालेऱी ऑटोरयषा चारक-भारक वॊघटनेचे वॊस्  ाऩक अ मष याजदद्र ी ाॊाकेय, थिज् शा मष फऱीयाभ मळॊ े, भधरकय याऊु, जाकीय 
बाई, जशीय ळीे , वरधनर धॊ ये, करॊ  न यामऩरये, वलनो  च ने, यभेळ लजे, ळॊकय  ोयाु, वलराव फाल्े, वलराव जरभा,े फॊा  ंलायी, फफरर 
फैव, अवरभ बाई, यली ंॊफटकय, भॊगेळ चलये, ककळोय लाटेकय माॊ मावश म् शाााचे री.ी. चाॊ ेकय, रयतपर ् र फारफरधे, री.ी. रोधे, री.ी. चौधयी, 
फॉक ऑप इॊाीमाचे री.ी.  ाबाा,े ऩयलेज ंराभ ं ीॊची उऩथिस् ुी शोुी. 

मालेऱी फोरुाना ं. भरनगॊटीलाय ऩरढे म् श्ारे, ऑटोरयषा चारकाॊनी जेव् शाशी भााी ं ल् केरी,  माॊ मा भाग् मा भाझ्मावभोय 
 ेल् मा ुेव् शा ुेव् शा भी ऩ ्ण  ळ ु ीधनळी भ ु कय् माचा रयतम न केरा. जेव् शा भी प ु  ंभ ाय शोुो  मालेऱी ऑटोरयषा 
चारकाॊलयीर व् मलवामकय यया  कयवलरा. 2013 भ मे लाशन कयाु भो प लाढ कय् माचा धन्ण म घे् माु ंरा. ळावन धन्ण म 
वर  ा धनगण मभु कय् माु ंरा शोुा. भी वलधानवबेु श कबॊग  ाी र कयु शा धन्ण म भागे घे् माव ळावनारा बाग ऩाारे ल 
ऑटोरयषालयीर लाशनकय भागे घे् माु ंरा. ऑटोरयषा चारक कजण  घेल न व् मलवाम कयुाु.  माॊ मा ऩरयरी.भालय  माॊचा व् मलवाम 
चारुो. चॊद्रऩ य थिज् शमाुीर भाा ेऑटोरयषा चारक फाॊधल ं् ण कृष् टमा गयीफ अवरे ुयीशी भनाने री.ीभॊु ंशे. जनुे मा 
वरी  र् ी ाु वभयव शो्ाये ऑटोरयषा चारक फाॊधलाॊना ंज घये मभऱु ंशेु माचा भनाऩाव न ंनॊ  ंशे. ंज जयी ळॊबय 
ऑटोरयषा चारकाॊना घये  े् माु ंरी अवरी ुयीशी शी प ु  वररूलाु ंशे. शी याज् माुीर ऩिशरी घटना ंशे. शी मोजना 
याज् माुीर रयत मेक ुाररका स् ु यालयीर ऑटोरयषा चारकाॊवा प राग  व् शाली मावा प भी वलधानवबे मा भा मभाुरन वलण ळ ु ीने रयतम न 
कयेन, अळी ग् लाशी  माॊनी मालेऱी फोरुाना ि री. 

कामण ाभाचे रयतास् ु ावलक याजदद्र ी ाॊाेकय माॊनी केरे. ंम् शी ंजलय जी भाग्ी ं. भरनगॊटीलाय माॊ माका ेकेरी ुेव् शा ुी भाग्ी 
 माॊनी रयताधा माने ऩ ्ण  केरी. ऑटोरयषा चारकाॊचा ी या ंधायस् ु ॊब म् श्जे ं. भरनगॊटीलाय अव् माची बालना याजदद्र ी ाॊाकेय 
माॊनी मालेऱी फोरुाना व् म ु  केरी. कामण ाभाचे वॊचारक भधरकय याऊु माॊनी केरे ल ंबाय यभेळ लजे माॊनी व् म ु  केरे. 

 


