भाझे आंगण आभचे

यणांगण’ मा भोशीभेअंतगगत 22 भे योजी बाजऩाचे जजल्शाबय भशायार फचां आंदोरन

ऩदाधधकायी ल कामगकर्तमाांनी भो मा वंयमेने वशबागी शोत याम वयकायचा िनऴेध कयाला – आ. वध
ु ीय भुनगंटीलाय

कोयोना रूग्णवंयमेत वदलवदिवदलव लाह शोत अवून भशायारातीर रूग्णांचा आकदा दे ळात वलागधधक आशे . कोयोना
वलऴाणूचा प्रादब
ग णे अऩमळी
ु ागल योखण्मात, मावंदबागत उऩाममोजना कयण्मात भशायार वयकाय ऩूणऩ

यरे आशे . कदि

वयकायने वलगच घटकांना न्माम दे ण्मावा आ आधी 20 राख कोटी रू. चे आधथगक ऩॅकेज जाशीय केरे, भात्र भशायार
ळावनाने कोणतीशी भदत वलग वाभान्म जनतेरा मा िफकट ऩिय्थीतीत केरेरी नाशी. र्तमाभुऱे कोयोनाचे वंकट कभी
शोण्माऐवजलजी अधधक गदद शोत चाररे आशे . भशायार वयकाययमा अथागत भशावलकाव आघादी वयकाययमा िनऴेधाथग
बायतीम जनता ऩाटीतपे वदनांक 22 भे योजी यामबय भशायार फचां आंदोरन कयण्मात मेणाय आशे . ‘भाझे आंगण
आभचे यणांगण’ मा भोवशभेअंतगगत शे आंदोरन कयण्मात मेणाय आशे .

बाजऩाचे ऩदाधधकायी ल कामगकर्तमाांनी आऩल्मा घयावभोय, चौकात, ग्राभीण बागात फथ
ु ्तयालय वोळर िद्टं वींगचे
ऩारन कयत तोंदारा काऱे भा्क ल काऱमा िपती रालन
ू वयकाययमा िनऴेधाचे परक शाती घेलून वकाऱी 10.30 ते
11.30 दयम्मान मा आंदोरनात वशबागी शाले ल िनरीम याम वयकायचा िनऴेध कयाला, अवे आलाशन भाजी
अथगभंत्री आ. वध
ु ीय भुनगंटीलाय, भाजी कदि ीम गश
ृ यामभंत्री शं वयाज अशीय, आ. िकतीकुभाय बांगदीमा, बाजऩाचे मे
नेते चंदनसवंश चंदेर, बाजऩाचे जजल्शाध्मष शयीळ ळभाग, भाजी आभदाय प्रा. अतुर दे ळकय, भाजी आभदाय अॅद. वंजम
धोटे , बाजऩाचे जजल्शा वयधचटणीव दे लयाल बोंगऱे , वंजम गजऩूये, याजेळ भन
ू , याशूर वयाप, वशयाभण खोब्रागदे, जजल्शा
ऩियऴदे यमा अध्मषा वौ. वंध्मा गयु नर
ु े, उऩाध्मषा वौ. ये खा काये काय, प्रदे ळ भवशरा भोचागयमा उऩाध्मषा वौ. लिनता
कानदे, भवशरा आघादी जजल्शाध्मषा वौ. ये णुका दध
ु े, बाजमभ
ु ो जजल्शाध्मष िब्रजबूऴण ऩाझाये , चं ऩूययमा भशाऩौय वौ.
याखी कंचरागलाय, उऩभशाऩौय याशूर ऩालदे, फल्रायऩूययमा उऩनगयाध्मषा वौ. सभना चौधयी, भुरयमा नगयाध्मषा वौ.
यर्तनभारा बोमय, उऩाध्मष नंद ू यणवदले, लयोया नगय ऩियऴदे चे अध्मष अशे तेळाभ अरी, ऩंचामत वसभती ऩोंबुणागयमा
वबाऩती अरका आत्राभ, फल्रायऩूय ऩंचामत वसभतीयमा वबाऩती वौ. इंवदया वऩऩये , भुर ऩंचामत वसभतीचे वबाऩती
चंद ू भायगोनलाय, चं ऩूय ऩंचामत वसभतीयमा वबाऩती वौ. केभा यामऩुये, सवंदेलाशी ऩंचामत वसभतीचे वबाऩती याभरार
दोनादकय, ब ालती ऩंचामत वसभतीयमा वबाऩती कु. नाजूका भंगाभ, गोंदवऩऩयी ऩंचामत वसभतीयमा वबाऩती वौ.
वुिनता मेग्गेलाय आदींनी केरे आशे .

