*नाकर्तमाा भशावलकाव आघाडी वयकायवलयोधात यणशळिंग पिं का*
बाजऩ प्रदे ळ कामाकारयणी फैठकीत आ. भनगिंटीलाय मािंनी भािंडरा याजककम प्रस्ताल
भिंफई, ता 16 : विंलेदनाशीन, ननष्क्रिम आणण स्लत्च्माच ळऩथनाम्माळी अप्राभाणणक अवणाऱ्मा भशावलकाव आघाडी वयकायने
लैबलळारी भशायारराची भाती केरी. र्तमाभऱे मा वयकायवलयोधात यणशळिंग पिं का अवे आलाशन रोकरेखा वशभतीचे अध्मष, बाऩजचे
याररीम कामाकारयणी वदस्म आभदाय वधीय भनगिंटीलाय मािंनी आज केरे.
भिंफई मेथे भशायारर प्रदे ळ बाजऩची कामाकारयणी फैठक भिंगऱलायी ऩाय ऩडरी. मा फैठकीत आभदाय भनगिंटीलाय मािंनी याजकीम
प्रस्ताल भािंडरा. र्तमािंच्मा खाव उर्तस्पूता ळैरीत शा प्रस्ताल भािंडताना ते म्शणारे की, भशायारर २६/११ योजी भिंफईत झारेरा

दशळतलादी शल्रा जवा वलवरू ळकत नाशी र्तमाचप्रभाणे २८/११ योजी रोकळाशीचा झारेरा खूनशी वलवयरेरा नाशी. फेइभानीच्मा

आधायालय याज्मात तीन चाकी वयकाय स्थाऩन झारे. तेव्शाऩावन
ू भशायारराची अधोगती वरू आशे . ळेतकयी, काभगाय, वलद्माथी,
फेयोजगाय आणण कामदा वव्मलस्था मा वलाच आघाडमािंलय मा वयकायची बशभका नाकतेऩणाची याहशरी आशे . भशायारर याज्म

रोकवेला आमोगाच्मा ऩयीषा तमायी कयणाये वलद्माथी, ळेतकयी, एवटी काभगाय आर्तभशर्तमा कयीत आशे त. भहशरािंलय अर्तमाचाय शोत
आशे त, ऩण वयकाय वतत दराषच कयीत आशे .

हशिंद हृदमवम्राट फाऱावाशे फ ठाकये मािंच्मा नालालय भते भागणाया ऩष आज जातीमलादी ळकतीिंवोफत वत्तेची खची लाटत आशे .
भशायाररात शे याजकीम कौयल अयाजकता ननभााण कयीत आशे त. माना ऩयाबूत कयण्मावाठी ळिंखनाद कयण्माची गयज आशे .

भख्मभिंत्री भिंत्रारमात न मेता याज्म कायबाय चारू ळकतो, शे तय आश्चमाकायक आशे अवे ते म्शणारे. कॎबफनेटभधीर भिंत्री अधधकायी,
भहशरािंना रक्ष्म कयीत आशे त. अळािंना निंफय लनचे भख्मभिंत्री ठयवलण्मात आल्माचे नलर लाटते, अवे आ. भनगिंटीलाय म्शणारे.
अडचणीत वाऩडरेल्मा ळेतकऱ्मािंची वयकाय ऩॎकेजच्मा भाध्मभातन
ू पवलणूक कयतेम. र्तमािंची थट्टाच ऩॎकेजने केरी आशे .

कोवलडभऱे विंऩण
ू ा याज्म ठप्ऩ झारे शोते. अळातशी ळेतकयी याफत शोता. भात्र शाच ळेतकयी अनतलरृ टी आणण ऩयाभऱे अडचणीत
अवताना वयकायने र्तमािंच्माकडे ऩाठ कपयलरी. बाजऩने जेव्शा माफाफत आिभक बूशभका घेतरी तेव्शा २५ शजायािंचे लचन १०

शजायािंलय आल्माफद्दर र्तमािंनी खेद व्मकत केरी. लन्मप्राण्मािंभऱे नकवान झारेल्मािंना अद्माऩशी बयऩाई शभऱारेरी नाशी. धानाचा
फोनव शभऱारेरा नाशी. वयकाय करटकऱ्मािंना नाशी, दरारािंना ऩैवे दे त आशे . अळी नतजोयी अयफी वभद्रात फडलून टाका, अवे
आलाशन आ. भनगिंटीलाय मािंनी केरी.

याररलादीचे वलेवलाा ऩिंतप्रधान नयें द्र भोदी मािंच्मालय स्टे डडमभरा नाल हदरे म्शणन
ू टीका कयतात. ऩण अष्क्जत ऩलाय अथाविंकल्ऩात
ळयद ऩलाय ग्राभ वभद्
ृ धी मोजना जाशीय कयतात ते चारते का, अवा वलारशी र्तमािंनी उऩष्क्स्थत केरा. दोन खावदाय ननलडून

आणणाये भशायाररातीर काशी ऩषाचे नेते ऩिंतप्रधान ऩदाचे स्लप्त ऩशात आशे त. बाजऩने अवे स्लप्न कधीच ऩाहशरे नाशी. बाजऩ
भातब
ृ ूभीची वेला करून भोठा झारेरा ऩष अवल्माचे, आ. भनगिंटीलाय म्शणारे. भिंत्रारम जेनतेची वेला कयणाये वेलाकेंद्र आशे , नतथे
दारूच्मा फाटल्मा वाऩडत अवल्माफद्दर र्तमािंची विंताऩ व्मकत केरा. २०० कोटीिंचे विंयषण अवरेल्मा भिंत्रारमात शा प्रकाय
आढऱतोच कवा अवा वलारशी र्तमािंनी केरा.
भशावलकाव आघाडीने अवा भशायारर घडवलरा र्तमाच्मा भाजी गश
ृ भिंत्र्मावश अनेक भिंत्री जेरभध्मे आशे त. भाजी ऩोशरव आमकत
पयाय आशे . अनेक भिंत्री भ्ररटाचायात गिंतरे आशे त. दिं गरीिंची भाशरका घडत आशे , भात्र भिंत्री, नेते ऩैवे खाण्मात गिंतरे आशे त.

कख्मात गिंड जेरभधन वटल्मानिंतय र्तमािंची ळोबामात्रा भशायाररात ननघत आशे त. अनैनतक ऩषािंचे वयकाय अवरेल्मा याज्मातच शे
घडू ळकते अळी टीका आ. भनगिंटीलाय मािंनी केरा. केंद्र वयकायने ऩेरोशरमभ ऩदाथा जीएवटीभध्मे आणण्माचा प्रस्ताल हदरा आशे .
ऩयिं त याज्म वयकाय र्तमारा नकाय दे त आशे . केंद्र वयकायच्मा नालाने ओयडणाऱ्मा याज्म वयकायने व्शॎट कभी कयामरा शला, अळी
भागणी आ. भनगिंटीलाय मािंनी आकडेलायीवश केरी.

भिंचालय प्रदे ळाध्मष चिंद्रकािंतदादा ऩाटीर, वलधानवबेतीर वलयोधी ऩषनेते दे लेंद्र पडणलीव, केंहद्रम भिंत्री यालवाशे फ दानले, डॉ बागलत
कयाड, डॉ बायती ऩलाय, वलनम वशस्त्रफद्धे, वलनोद तालडे, ऩिंकजा भिंड,े चिंद्रळेखय फालनकऱे , आळीऴ ळेराय मािंच्मावश केंहद्रम
कामाकारयणी वदस्म उऩष्क्स्थत शोते.

याज्मातीर वला ऩदाधधकायी, ष्क्जल्शाध्मष, भशाभिंत्री, याज्म कामाकारयणी वदस्म ऑनराईन आणण ऑपराईन उऩष्क्स्थत शोते.

