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भुंफई, दद. 29 नोव्शेंफय 2022: 

 

गामयान जभीनीलयीर गयीफांची घये अततक्रभण म्शणून काढरी जाणाय नाशीत अवा तनणणम आज याज्म भंत्रीभंडऱाने चचेअतंी 
घेतरा. ना.श्री.वधुीय भुनगंटीलाय मांच्मा आग्रशानंतय भुख्मभंत्री ना. श्री. एकनाथयाल शळदें आणण उऩभुख्मभंत्री ना.श्री.देलेंद्र पडणलीव 
मांनी शा र्लऴम भंत्रीभंडऱ फकीक त भांडून भंजयू कन न घेतरा. यामाफदलदर ना.श्री.भुनगंटीलाय मांनी भुख्मभंत्री आणण उऩभुख्मभंत्री 
मांचे आबाय भानरे आशेत. याज्मातीर वुभाये वव्लादोन राख कुटंुफांना माचा पामदा शभऱणाय आशे. 

 

वलोच् च न् मामारमाच् मा आदेळानुवाय गामयान जभीनीलयीर अततक्रभण काढण्मावंदबाणत भशवरु र्लबागाने वफंंचधतांना नोदटवा 
फजालल् मा आशेत. ऩयंतु मा गयीफांची घये तनकाकाशवत कयणे  मोय म नाशी, अवे ना.श्री.वुधीय भुनगंटीलाय मांनी आग्रशऩूलणक भांडरे. 
या माव वकायायाभक रतिततवाद देत एकाशी व् मक् तीचे अततक्रभण काढरे जाणाय नाशी अवे भुख् मभंत्री एकनाथ शळदें ल उऩभुख् मभंत्री 
देलेंद्र पडणलीव मांनी वांचगतरे.  मावंदबाणत याज् म वयकाय वलोच् च न् मामारमात पेयमाचचका दाखर कयेर, अवेशी श्री वुधीय 
भुनगंटीलाय मांनी म्शटरे आशे. 

 

याज् मात दोन राख 22 शजाय 382 व् मक् तींची घये ळावनाच् मा गामयान जशभनीलय आशेत. ती अततक्रभणे अवल्माने भशवुर 
र्लबागाने या मा रतिया मेकांना अततक्रभण काढण् मावंदबाणत नोटीव फजालरी आशे. ऩयंतु मा गयीफांची घये तनकाकाशवत कयणे ळक्म 
नवल्माने या मादीकाणी गालीाणचे ऩटेटे तमाय कयता मेतीर का माची चाचऩणी कयण्माचे वयकायने ीयलरे आशे. 

 

गाल ककंला ळशयाजलऱीर गामयान जशभनीलय अनेक लऴाणऩूली शातालयीर ऩोट अवरेल् मा तनयाधाय व् मक् तींनी घये फांधरी आशेत. 
या मातीर अनेकांना याशामरा  लतचची जागा देखीर नाशी. या माभुऱे या मांचे गामयान जशभनीलयीर अततक्रभण न काढण् मा फाफत याज्म 
वयकाय अनुकूर आशे. मा रोकांवाीी याज् म वयकाय वलोच् च न् मामारमात दाद भागणाय आशे, अततक्रभणावंदबाणत ज् मांना ज् मांना 
नोटीव ददरी आशे, या मा नोटीवा भागे घेण् माची कामणलाशी वुन  केरी जाणाय आशे. या माभुऱे याज्मातीर वव् लादोन राख कुटंुफांना 
ददरावा शभऱणाय  आशे.  

 

ऩयंतु माऩुढीर काऱात ळावक म जशभनीलय अततक्रभण शोणाय नाशी, माद़ृका टीने देखीर  लतंत्र धोयण आखरे जाणाय आशे. 


