ब
ु दबळाचे भी माचाय भाऊसाहे ब पडसलगीकर
•

रा. रा. नरहर यंकटे श उफ भाऊसाहे ब पडसलगीकर. यांचा जम 4 जुलै 1919 यांचा जम कराड िज$हा सातारा येथे
झाला. परं त.ु

(यांचे सव आयु+य सांगल,म-ये गेले. (यांनी बु द,बळा0या खेळाची सुरवात वया0या सहाया वष3 घरातच

केल,. यासाठ6 (यांना वडील त7माणाचाय, बाळशा:;ी फाटक आ<ण आंतररा+=,य बु द,बळपटू ?वनायकराव का@शनाथ
खाAडलकर यांचे मागदशन लाभले होते.
•

1933 @सट, हाय:कूल शालेय :पधापासन
ू सन 1978 अखेर 50 पाJरतो?षके @मळवल,. रा+=,य व KांLतक आ<ण ख$
ु या
:पधातन
ू पाJरतो?षके @मळ?वल,.

•

आठ रा+=,य :पधातन
ू महारा+=ाचे KLतLनMध(व केले. 1955-येलूर (आंP), 1957 पुण,े 1959 Rद$ल,, 1963 मुंबई 1966
मUास, 1967 पण
ु ,े 1968 बVगलोर, 1974 भव
ु नेWवर.

•

1960 साल, मUास येथे झाले$या पRह$या आंतर राXय :पधYत सांगल,0या संघाने दस
ु रे पाJरतो?षक @मळ?वले होते (या
संघाचा Kमुख खेळाडू भाऊसाहे ब पडसलगीकर होते.

•

1950 पासन
ू नुतन बु द,बळ मंडळाचा Mचटणीस तसेच सन 1992 म-ये अ-य[ या ना(याने ते शेवटपय\त कायरत होते.

•

द][ण महारा+= चेस असो@सएशन या सं:थेचा सं:थापक व 1955 ते 1990 अखेर Mचटणीस तर महारा+= चेस असो@सएशन
1979 ते 1981 व 1985 ते 1987 या कालावधीत सव महारा+=ाचा Mचटणीस 7हणन
ू काय केले.

•

बु द,बळाचे भी+माचाय, महारा+= शासनाचे @शवछ;पती दादोजी क`डदे व व जीवन गौरव परु :काराचे एकमेव मानकर, 7हणन
ू
(यांचा लौकbक होता.

•

सन 2008 म-ये (यांना सांगल, भूषण पुर:कार Kाcत., सावजLनक काय 7हणजे सांगल, @श[ण सं:थेत संचालक मंडळावर
काम, dी आRदबलभीम यायामशाळा सांगल,चे अ-य[ पद,, @शवKLत+ठा सांगल, शहर अ-य[ 7हणन
ू काय.

•

सन 1995 ते 1975 अखेर KLतवष3 eकमान 100 ते 150 मल
ु ामुल,ंना ?वनामू$य पोहfयास @शक?वले.

•

बु द,बळा0या Kचाराथ बु दच[ु डाव ?वल,ंgडन महा?वदयात तर एकाच वेळी एकाने अनेक पटावर सामना दे णे याचे
Kा(य][के बेळगांव, हुबळी, सांगल, इंिजLनयJरंग कॉलेज, @मरज eकलj:करवाडी, सोलापरू सातारा, को$हापरू र(नाMगर,, कराड,
इ:लामपरू इ(याद, Rठकाणी केल,. या सव Rठकाणी 35 तर कमीत कमी 15 खेळाडू होते.

•

(यांचे K@श[ण घेतले$या खेळाडूम-ये जयdी संकपाळ कदम, सौ भाgयdी साठे , कु :वाती घाटे , कु. प$लवी शहा समीर
कटमाळे , अ[यराज कोरे या आंतररा+=,य नामवंत खेळाडूच
ं ा समावेश आहे .

•

बुि-दबळ खेळा0या Lन@म(ताने ते

महारा+=ा0या कानाकोप-यात eफरले. तर मUास, जयपूर, Rद$ल,, राजनंदगाव, केरळ

का@लकत, kबकानेर, ?वजयवाडा केरळ कोlायम अहमदाबाद अशा अनेक राXयातह, खेळाडूंसह Kवास केला.
•

यवसाय F.C.M.A म-ये सन 1942 म-ये नोकर,.

1945 ते 1948 @सट, हाय:कूल, सांगल, म-ये @श[क.

1944-45

:वि:तक रबर Kॉडmट पण
ु े येथे नोकर,.
•

सन 1942 पासन
ू नूतन बुि-दबळ मंडळाचा सं:थापक सद:य तर सन 1945 पासन
ू मंडळा0या :पधासाठ6 दे णgया गोळा
करणेस सुnवात केल,.

•

1968 पासन
े डून dी. के. वैoय :पधा KLतवष3 भर?वfयास अनुpा @मळवल,
ू मा.वसंतराव वैदय यांचक
19 वषाखाल,ल :पधा भर?वfयास सुnवात केल,. मंडळामाफत

आज अखेर अनेक :पधा तसेच मRहला रे Rटंग :पधा आ<ण

आंतररा+=,य बु द,बळ :पधा\ सु दा भर?वfयात येतात.
या बु द,बळा0या भी+माचाया\चा म(ृ यू 7 सcटV बर, 2009 रोजी झाला.
----------

आ<ण 1969 पासन
ू

