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भफ
ुां ई, ता.११: *ननलडणक
ू काऱात भशाभानलाांचे पोटो वाषीरा ठे लून ददरेरी आश्लावने न ऩाशता
स्लतःचाच ळऩथ नाभा खोटे ठयवलणाये भशावलकाव आघाडी वयकाय एवटी कभमचाऱमाांच्मा

भागणमाांची थट्टा कयीत आशे ; 31 ऩेषा जास्त कभमचाऱमाांनी आत्भशत्मा केरेल्मा एवटी कभमचाऱमाांची
प्रताडणा कयीत आशे . भााा जन
ु ा रधमलट ्हिशिड

हिशामयर कूनन कभमचाऱमाांची थट्टा कयीत

आशे ,* रवा घणाघाती आयोऩ ज्मेष्ठ बाजऩा नेते, भाजी रथमभत्र
ां ी आभदाय वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांनी

आज ऩत्रऩरयऴदे त केरा. बाजऩा प्रदे ळ कामामरमात शी ऩत्रऩरयऴद आमो्जत कयणमात आरी शोती.
आभदाय वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय ऩढ
ु े म्शणारे की, एवटी शा वलमवाभान्म भाणवाच्मा ्जहिशाळ्माचा

वलऴम आशे . "फशुजन दशताम फशुजन वख
ु ाम" शे ब्रीद रवरेल्मा आणण त्मा भाध्मभातन
ू गोयगयीफ
आणण भध्मभलगीम कोट्मालधी जनतेची रवलयत वेला कयणाऱमा एवटी भशाभांडऱाच्मा
कभमचाऱमाांच्मा वभस्माांकडे ज्मा वांलेदनळीर बालनेने वयकायने फघणे रऩेक्षषत आशे तवे शोताना
ददवत नाशी. कााँग्रेव याष्रलादी कााँग्रेव आणण शळलवेनेच्मा नेत्माांनी ननलडणक
ु ीऩूली ककांला

ननलडणक
ु ीच्मा काऱात ज्मा भोठ्मा घोऴणा मा कभमचाऱमाांच्मा ककांला एवटी भशाभांडऱाच्मा दशताथम
केल्मा शोत्मा त्माचा वलवय वत्तेत आल्मानांतय मा नेत्माांना ऩडरा आशे . दे लेंद्र पडणलीव माांच्मा

काऱात बायतीम जनता ऩाटी ल स्ल. फाऱावाशे फ ठाकये माांच्मा शळलवेना भशामुती वयकायने एवटी
कभमचाऱमाांवाठी रनेक उऩमुक्त मोजना कामाम्न्लत केल्मा शोत्मा. त्माच काममकाऱात 800 ऩेषा
जास्त फवेवची खये दी ळांबयऩेषा रधधक फवस्थानकाांची नुतनीकय, भदशराांवाठी तेज्स्लनी फव
इत्मादी रनेक भशत्त्लाच्मा ननणममाची रांभरफजालणी ाारी शोती. रवे रवताना एवटी
कभमचाऱमाांच्मा न्माय्म भागणमाांना ऩादठांफा दे त आशे त म्शणन
ू वड
ू फुद्धीने चुकीचे ्हिशिड

हिशामयर

कूनन वांभ्रभ ऩवयवलणमाचा केवलरलाणा प्रमत्न भशा वलकाव आघाडी वयकाय कडून केरा जात

आशे . ऩरयलशन भांत्री आणण भशाभांडऱाचे रध्मष माांनी ननदान त्माांच्माच भांडऱाच्मा लेफवाईटलय
रध्मषीम भनोगताचे ऩुन्शा एकदा लाचन कूनन त्माच वलचायाांळी आऩण प्राभाणणक आशोत का,
माचा वलचाय कयाला रवेशी प्रनतऩादन केरे. ऩरयलशन भांत्री म्शणारेत, एवटी १२ शजाय कोटी

रुऩमाांनी वांधचत तोट्मात आशे , ऩयां तु मा वयकायच्मा चुकीच्मा धोयणाांभऱ
ु े दीड लऴामत ६ शजाय
कोटीांचे नुकवान ाारे शे वाांगामरा ते वलवयरे रवेशी आभदाय वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय म्शणारे.

कनामटक ऩरयलशन कभमचायी आणण फेस्ट च्मा कभमचाऱमाांऩेषा, वयु षा यषकाांच्मा लेतनाऩेषा एवटी
भशाभांडऱाच्मा कभमचाऱमाांना लेतन कभी शी फाफ गांबीय आशे . आांदोरन कयणाऱमा वलम एवटी
कभमचाऱमाांच्मा ऩाठीळी बायतीम जनता ऩष खांफीयऩणे उबा आशे रवे ऩत्रऩरयऴदे त ळेलटी ते
म्शणारे.

