ओफीवी वभाजाच ्मा शक् कावाठी बाजऩाचा रढा वरू
ु च याशणाय – आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय
भशावलकाव आघाडी वयकायच ्मा वलयोधात बाजऩाचे आक्रोळ आंदोरन

बाजऩा कामयकतम
्य ांनी लाहशरी रोकनेते गोऩीनाथ भड
ुं े मांना श्रध ्दांजरी

माआधी जेल ्शा बाजऩा-शळलवेना वयकाय शोते तेल ्शा ओफीवी वाठी व ्लतंत्र भंत्रारम व ्थाऩन केरे.
त ्माभऱ
ु े ओफीवी वभाजाफद्दर बाजऩारा नेशभीच आव ्था याहशरी आशे . नुकतेच वलोच ्च

न ्मामारमाने ओफीवी वभाजाकरयता अवरेरे याजकीम आयषण यद्द केरे. शी अततळम द्ु खद

फाफ आशे . भशावलकाव आघाडी वयकायने कोटायभध ्मे ओफीवी वभाजाची फाजू मोग ्म ऩध ्दतीने न
भांडर ्माभऱ
ु े शे आयषण यद्द झारे. मा आधी भयाठा आयषण ल आता ओफीवी आयषण यद्द

झार ्माभऱ
ु े भशावलकाव आघाडी वयकाय वंलेदनशीन अवर ्माचे हदवन
ु आरे आशे . मा गोऴ ्टीचा

बाजऩा तनऴेध कयीत आशे . ओफीवी वभाजाच ्मा शक् कावाठी बाजऩाचा रढा वरू
ु च याशणाय अवे
प्रततऩादन, बायतीम जनता ऩाटी चंद्रऩयू तपे जजर ्शाधधकायी कामायरमावभोय गरू
ु लाय (३ जन
ू ) रा

आमोजजत आंदोरनात फोरताना वलधीभंडऱ रोकरेखा वशभती अध ्मष तथा भाजी अथयभत्र
ं ी आ.

वध
्य ांनी रोकनेते गोऩीनाथ भड
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी केरे. मालेऱी बाजऩा ऩदाधधकायी ल कामयकतम
ुं े
मांना त ्मांच ्मा तत
ु ्मततथीतनभीत ्त श्रध ्दांजरी लाहशरी.
ृ ीम ऩण

मालेऱी बायतीम जनता ऩाटी ओफीवी भोचायचे याऴ ्ट्रीम उऩाध ्मष ल भाजी केंद्रीम गश
ृ याज ्मभंत्री
शं वयाज अशीय, भाजी आभदाय अॎड. वंजम धोटे , वद
ु ळयन तनभकय, बाजऩा जजर ्शाध ्मष दे लयाल

बोंगऱे , बाजऩा जजर ्शाध ्मष (ळ) डॉ. भंगेळ गर
ु लाडे, ओफीवी भोचाय प्रदे ळ कामयकायीणी वदव ्म प्रा.
प्रकाळ फगभाये , ओफीवी भोचाय जजर ्शा वंमोजक अवलनाळ ऩार, भशानगय ओफीवी भोचाय अध ्मष

वलनोद ळेयकी, उऩभशाऩौय याशूर ऩालडे, बाजऩा भशाभंत्री याजेंद्र गांधी, वब
ु ाऴ कावनगोट्टूलाय, यवलंद्र
गयु नुरे, वंजम गजऩूये, क्रक्रऴ ्णा वशाये , जज.ऩ. वबाऩती नागयाज गेडाभ, भर
ु ऩंचामत वशभतीचे
वबाऩती चंद ू भायगोनलाय, बाजऩा भहशरा आघाडी अध ्मषा अरका आत्राभ, ऩं.व. वबाऩती

याभरार दोनाडकय, वललेक फोढे , याभऩार शवंग, प्रहदऩ क्रकयभे, वलठ्ठरयाल डुकये , याजेंद्र अडऩेलाय,
लवंता दे ळभख
ु , हदनकय वोभरकय, वधचन कोतऩर ्रीलाय, शळरा चल ्शाण, भामा उईके, कर ्ऩना

फगर
ु कय, तनऱकंठ भानाऩूये, ज ्मोती फुयांड,े नायामण हशलयकय मांची प्राभख
ु ्माने उऩजथथती शोती.
आ. भन
ु गंटीलाय ऩुढे भ ्शणारे, न ्मामारमाने लायं लाय तनदे ळ दे लन
ू आणण बाजऩाच ्मा

ऩाठऩुयाल ्मानंतयशी भशावलकाव आघाडी वयकायकडून याज ्म भागावलगय आमोग व ्थाऩन कयण ्मात

चारढकर वरू
ु च आशे . शा आमोग व ्थाऩन करून वलोच ्च न ्मामारमाकडे भद
ु त भागीतरी अवती
तय व ्थातनक व ्लयाज ्म वंव ्थांभधीर आयषण यद्द कयण ्माची लेऱच आरी नवती. याज ्म

वयकायच ्मा मा नाकतेऩणाभऱ
ु े ओफीवी वभाजाचे याजकीम आयषण वंऩुऴ ्टात आरे आशे . बाजऩा
वलय वभाजारा घेलून ऩढ
ु े जाणाया ऩष आशे . ऩयं तु ज ्मा गोऴ ्टी माआधी शक् काने त ्मा त ्मा

वभाजारा शभऱार ्मा त ्मा तळाच ठे लून ल कामद्माच ्मा चौकटीत फवलून आता ओफीवींना न ्माम
दे ण ्मात माला. भशावलकाव आघाडी वयकाय वलयच फाफतीत अऩमळी ठयरे अवन
ू बाजऩा ओफीवी

वभाजाच ्मा ऩाठीळी ठाभऩणे उबी आशे . ओफीवी वभाजारा न ्माम शभऱलन
ू दे ण ्मावाठी बाजऩा

कहटफध ्द अवन
ू मा वभाजाच ्मा भागण ्मा भान ्म न झार ्माव आंदोरन अधधक ततव्र कयण ्मात
मेईर, अवा गबीत ईळाया त ्मांनी हदरा.

माप्रवंगी बायतीम जनता ऩाटी ओफीवी भोचायचे याऴ ्ट्रीम उऩाध ्मष ल भाजी केंद्रीम गश
ृ याज ्मभंत्री
शं वयाज अशीय मांनी भशावलकाव आघाडी वयकायलय कडाडून हटका केरी. ओफीवींचे याजकीम
आयषण ऩयत शभऱलन
ू दे ण ्मावाठी बायतीम जनता ऩाटी कहटफध ्द आशे . वयकायलय वलवलध
ऩध ्दतीने दफाल आणन
ू आभ ्शी शे आयषण ऩयत शभऱवलण ्माचे ऩण
ू य प्रमत ्न करू. माप्रवंगी

प्राव ्तावलकात बाजऩा जजर ्शाध ्मष दे लयाल बोंगऱे मांनी भशावलकाव आघाडी वयकायचा जोयदाय
घोऴणाफाजी कयीत तनऴेध नोंदवलरा. भशावलकाव आघाडी वयकाय ओफीवी वभाजाराच नाशीतय

कोणत ्माशी वभाजारा न ्माम शभऱलन
ू दे लू ळकरे नाशी. एलढे च नाशीतय शे वयकाय कोयोनाच ्मा

वंकटातशी जनतेच ्मा ऩाठीळी नाशीत शे व ्ऩऴ ्ट झारे आशे . अळा वयकायचा वलयवाभान ्म जनतेनेशी
तनऴेध नोंदवलरा ऩाशीजे अवे ते भ ्शणारे. मालेऱी भाजी अथयभत्र
ं ी आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय ल भाजी
केंद्रीम भंत्री शं वयाज अशीय मांच ्मा नेतत
ृ ्लात बाजऩाच ्मा शळऴ ्टभंडऱाने जजर ्शाधधकायी भापयत
भख
ु ्मभंत्रमांना तनलेदन वादय केरे.

कामयक्रभाचे वंचारन बाजऩा ग्राभीण ओफीवी आघाडी अध ्मष अवलनाळ ऩार मांनी केरे तय

भशानगय ओफीवी भोचाय अध ्मष वलनोद ळेयकी मांनी आबाय भानरे. मा आंदोरनात अॎड. वारयका
वद
ुं यकय, लंदना वंतोऴलाय, भंजश्र
ु ी कावनगोट्टूलाय, प्राचामय प्रसा फोयगभलाय, याजेंद्र ततलायी, ऩुनभ

ततलायी, याजेंद्र खांडक
े य, अरूण ततखे, ळुबांगी हदकोंडलाय, हदषा वम
य ंळी, वलराव खटी, प्रळांत चौधयी,
ु ल
वंदीऩ आलायी, भधुकय याऊत, प्रबा गुडधे, याभजी शयणे, वयु े ळ करोजलाय, श्रीतनलाव जनगभ, वयु ज
ऩेदर
ु लाय, वलजम लानखेड,े वततळ धोटे , ऩायव वऩंऩऱकय, आशळऴ दे लतऱे , नयें द्र जजलतोडे, वतु नर

नाभोजलाय, वयु े ळ केंद्रे , केळल धगयभाजी, दत ्ता याठोड, अभोर दे लकाते, वलनोद दे ळभख
ु , यणजीत
वऩंऩऱळेंड,े याजू ठाकये , प्रवलण ठें गणे, वंदीऩ उईके, वलनोद चौधयी, शे भत
ं उयकुडे, प्रवलण वातऩुते,

क्रकळोय गोलायदीऩे, प्रळांत डाखये , मळलंत लाघ, ळेखय चौधयी, नैरेळ धचंचोऱकय, तुऱशळयाभ योशणकय,
प्रहदऩ वऩंऩऱळेंड,े अजम भव ्की, फाराजी भाने, एकनाथ थुटे, फफनयाल तनकोडे, डॉ. बगलान

गामकलाड, अतनर डोंगये , वयु े ळ भशाजन, वलनोद गोशोकये , यभेळ ऩयफत, कभराकय क्रकन ्शे कय, याजेळ
वाकुये , गणऩती चौधयी, बानेळ मेग ्गेलाय, हदलाकय गेडाभ, यवल फुयडकय, वध
ु ीय वेरोकय, वध
ु ाकय
उरेभारे, ळशळकांत भव ्के, चंदन ऩार मांची उऩजथथती शोती.

