बाजऩचा वंघटनेतीर झंझालात वंऩरा – आ. वुधीय भुनगंटीलाय

ऩोंबुर्ाा तारुकाध्मष गजानन गरयं टीलाय मांना बाजऩातपफे  ्रधध्दांजरी

गजानन गरयं टीलाय मांच्मा धनधनाने बाजऩाचा वंघटनेतीर झंझालात वंऩरा अवन
ु आजशी शी घटना खरटी ठयाली अवे भनरभन
लाटते अळी बालना वलधधभंडऱ ररकरेखा वमभतीचे प्रभुख तथा भाजी अथाभंत्री आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी व्मक्त केरी. ्मांनी
प्रबाली ऩाठऩुयाला करून ऩोंबुर्ाा नगय ऩंचामत षेत्रात जी वलकावकाभे खेचुन आर्त रषऩुलक
ा ऩर्
ु ्ा लाव आर्री. अळी वलकावकाभे
भशायाष्टरातीर करर््माशी नगय ऩंचामतीभध्मे झारेरी नाशीत, माचे वलास्ली ्रधेम गजानन गरयं टीलाय मांचेच आशे . ्मांच्मा स्भत
ी ींचा
गंध कामभ आभच्मा हृदमात दयलऱत याशीर अळी बालना आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी केरी.
दद. २९ एप्रीर यरजी बाजऩा चंद्रऩयू जजल्शा ळाखेतपफे  गजानन गरयं टीलाय मांना लनरा न वबेवालाये ्रधध्दांजरी लाशयमात आरी. मा
वबेत आ. भुनगंटीलाय फररत शरते. गजानन गरयं टीलाय मांच्मा रूऩाने ऩषातीर करशीनुय शीया आशी गभालरा आशे . ऩोंबुर्ाा ळशयात
छत्रऩती मळलाजी भशायाज मांचा ऩुतऱा उबायाला शे ्मांचे स्लप्न शरते ते आशी धनजतचतऩर्े ऩुर्ा करू अवेशी आ. भुनगंटीलाय
शर्ारे. जनवेलेचे व्मवन ्मांना शरते. मा व्मवनातन
ु च ऩोंबर्
ु ाा तारक
ु ा ल ळशयाचा वलकाव वाधरा गेरा. ररकांच्मा भदतीरा
धालुन जार्े शा ्मांचा स्थामीबाल. वुस़्त, वभ्म नेता आशी ्मांच्मा धनधनाने गभालरा माची आमुष्टमबय खंत याशीर. ्मांच्मा
कुटुंबफमांच्मा ऩाठीळी आशी खंफीयऩर्े उबे याशु अवेशी आ. भुनगंटीलाय शर्ारे.
मालेऱी फररतांना भाजी केंद्रीम ग़शयाज्मभंत्री शं वयाज अशीय शर्ारे, ऩोंबुर्ाा तारुक्मात गजानन गरयं टीलाय मांनी वलावाभाम
जनतेऩमंत बाजऩाचा वलचाय ऩरशचवलरा. ऩष वंघटनेरा वात्माने फऱ दे र्ाया शा कामाकताा शर्जे ऩषाची वंऩ्ती शरता. ऩषाप्रती
्मांची प्रचंड धनष्टठा शरती. ररकवेलेवाठी वतत झटर्ा-मा गरयं टीलाय मांच्मा चेश-मालय वदै ल ऩषकामाावलऴमी धचंता ददवामची. शा
वभवऩात कामाकताा आभच्मातुन धनघुन गेरा माचे ळल्म भरठे अवल्माचे शं वयाज अशीय शर्ारे. बाजऩाचा वच्चा कामाकताा कवा
अवाला माचे म़तीभंत उदाशयर् शर्जे गजानन गरयं टीलाय, वलावाभाम जनतेवाठी जगर्ाया शा नेता आऩल्मातन
ु धनघन
ु गेरा
मालय वलतलाव फवत नाशी अळा ळदात भाजी आ. अतुर दे ळकय मांनी ्रधध्दांजरी लाशरी. करयरना काऱात वाभाम नागियकांना
फेडव ्, ये मभडीवीलीय मभऱाले मावाठी ्मांची वात्माने धडऩड वुरू शरती. रूर्ांवाठी धडऩर्ाया शा नेता अचानक आऩल्मातुन धनघुन
जातर शी घटना अवलतलवनीम अवल्माचे फल्रायऩयू नगय ऩियऴद अध्मष शयीळ ळभाा शर्ारे. मालेऱी जजल्शा ऩियऴद अध्मषा
वंध्माता

गुयनुरे, बिजबुऴर् ऩाझाये आदींनी ळरकबालना व्मक्त केल्मा.

वबेचे प्रास्तावलक ऩंचामत वमभतीच्मा वबाऩती अल्का आत्राभ मांनी केरे, गजानन गरयं टीलाय मांच्मा धनधनाने ऩोंबर्
ु ाा ळशयावश
ऩोंबुर्ाा तारुका ळरकाकुर झारा अवुन वच्चा वशकायी कामाकताा आशी गभालरा अवल्माचे ्मा शर्ाल्मा. घयादायालय तुऱमळऩत्र
ठे लून ऩष वंघटनेवाठी झटर्ाया बाउ गभालल्माचे द ु ख भरा व्मक्तीळ अवल्माचे अल्का आत्राभ शर्ाल्मा. मा वबेत वंजम
गजऩुये, ज्मरती फुयांडे, यजजमा कुये ळी, अज्जु कुये ळी, ये र्ुका दध
ु े, डॉ. भंगेळ गुरलाडे, चेतनमवंश गौय, भशाऩौय याखी
कंचराालाय, कामळमवंश, आमळऴ दे लतऱे , यली आवलानी आदी बाजऩा ऩदाधधका-मांची उऩजस्थती शरती.

