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याज्मातीर घटनाुंर्ा अशलार याज्मऩाराुंनी त्लयीत याष्ट्रऩतीुंकडे ऩाठलाला

बाजऩा नेते वधीय भनगुंटीलाय माुंर्ी भागणी

ज्मेष्ट्ठ ऩोरीव अधधकाऱ्माने याज्माच्मा गश
ृ भुंत्र्मालय केरेल्मा आयोऩाुंभऱे भशायाष्ट्राच्मा स्लाभबभानार्े, वन्भानार्े धधुंडलडे ननघारे आशे त. मा वलच घटनाुंर्ा अशलार
याज्मऩाराुंनी भख्मभुंत्र्माुंकडून भागलाला ल त्मार्ी वत्मता तऩावन
ू तो याष्ट्रऩतीुंकडे ऩाठलाला, अळी भागणी

बाजऩार्े ज्मेष्ट्ठ नेते ल भाजी अथचभुंत्री वधीय भनगुंटीलाय

माुंनी वोभलायी केरी.

बाजऩा प्रदे ळ कामाचरमात आमोजीत केरेल्मा ऩत्रकाय ऩरयऴदे त ते फोरत शोते. मालेऱी प्रदे ळ भख्म प्रलक्ते केळल उऩाध्मे ल भाध्मभ वलबाग प्रभख वलश्लाव ऩाठक
उऩस्स्थत शोते. मा भागणीफाफत बाजऩार्े भळष्ट्टभुंडऱ फधलायी याज्मऩार बगतभवुंग कोश्मायी माुंना बेटणाय अवल्मार्ेशी त्माुंनी नभद
ू केरे.

श्री. भनगुंटीलाय म्शणारे की, ऩोरीव भशावुंर्ारक दजाचच्मा एका ऩोभरव अधधकाऱ्माने गश
ृ भुंत्री अननर दे ळभख माुंच्मालय अत्मुंत गुंबीय स्लरूऩार्े आयोऩ केरे आशे त. मा
वलच आयोऩाुंर्ी उच्र् न्मामारमाच्मा न्मामाधधळाभापचत, वलोच्र् न्मामारमाच्मा ननयीषणाखारी ककुं ला वीफीआमभापचत

र्ौकळी शोणे अत्मालश्मक आशे . ऩयभफीय भवुंग

माुंनी माऩल
ू ीर् लऴाच मा भख्मभुंत्र्माच्मा ननलावस्थानी याष्ट्रलादीर्े अध्मष ळयद ऩलाय, भख्मभुंत्री ल भुंत्रत्रभुंडऱातीर प्रभख भुंडऱीुंना मा वलच प्रकयणा वुंदबाचत भाहशती
हदल्मार्े ऩत्रात नभद
ू केरे आशे . भात्र भख्मभुंत्र्माुंनी त्माुंच्मा तक्रायीर्ी दखर घेतल्मार्े हदवन
ू आरेरे नाशी. ऩयभफीय भवुंग माुंनी केरेल्मा आयोऩाुंफाफत ळावनाकडून
खरावा प्रभवद्ध कायण्मार्ी तवदीशी भख्मभुंत्र्माुंनी घेतरी नाशी. भवुंग माुंनी तक्राय केरेल्मा वुंफुंधधत भुंत्र्मालय ल अधधकाऱ्माुंलय कायलाई कयण्माव भख्मभुंत्री अवभथच
ठयरे आशे त, अवे हदवते. याज्मऩाराुंनी भख्मभुंत्र्माुंकडून मा घटनाुंफाफत अशलार भागलाला ल त्मार्ी वत्मता तऩावन
ू तो याष्ट्रऩतीुंना ऩाठलाला.

गश
ृ भुंत्री दे ळभख शे 15 पेब्रलायी ते 27 पेब्रलायी ऩमंत क्लायुं टाईन शोते, अवा खरावा ज्मेष्ट्ठ नेते ळयद ऩलाय माुंनी केरा शोता. भाजी भख्मभुंत्री दे लेंद्र पडणलीव माुंनी
ऩलायाुंर्ा खरावा धादाुंत अवत्म आशे , शे दाखलन
ू हदरे आशे . आता तयी याष्ट्रलादीने गश
ृ भुंत्री दे ळभख माुंना ननदोऴ ठयवलण्मार्ी घाई करू नमे, अवेशी त्माुंनी वाुंधगतरे.
यवललायी ळयद ऩलाय आधी म्शणारे की, अननर दे ळभखाुंर्ा याजीनाभा घेणे शा भख्मभुंत्र्माुंर्ा वलऴम आशे . भात्र यात्री म्शणारे याजीनाम्मार्ी आलश्मकता नाशी, म्शणजे
अननर दे ळभखाुंनी त्माुंना धभकी तय हदरी नाशी ना? अवे भनगुंटीलाय म्शणारे

याज्माच्मा गश
ृ भुंत्र्माुंनी भुंफईच्मा ऩोरीव आमक्ताुंना फाय ल ऩफ र्ारकाुंकडून लवरी कयण्माव वाुंधगतरे शोते. ऩयभफीय भवुंग माुंनी त्माुंच्मा ऩत्रात केरेल्मा आयोऩाुंर्े
कोणत्मार् ऩोभरव अधधकाऱ्माने अथला फाय र्ारकाुंनी खुंडन केरेरे नाशी. एकीकडे फाय र्ारकाुंकडून, भद्म वलक्रेत्माुंकडून लवरी कयण्माव वाुंधगतरे जाते. दवयीकडे
वयकायने डडवेंफय 2020 भध्मे वलवलध भद्म वलक्री ऩयलान्माुंलय 50 टक्क्माुंर्ी वट
हदरी आशे . ळेतकयी ल वाभान्म ग्राशकाुंना लीज त्रफर भापी केरी नाशी तवेर्
ू
कोयोनाच्मा कहठण काऱात फायाफरतेदाय अवो ला छोटे व्मलवानमक अळा वभाजातीर कोणत्मार् घटकाुंना आधथचक वशाय्म हदरे नाशी. भात्र फाय र्ारकाुंना वट
ू हदरी
गेरी, अवेशी त्माुंनी नभद
ू केरे.
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