
*जनतेचे भयण शेच भशावलकाव आघाडी वयकायचे धोयण – आ. वधुीय भनुगटंीलाय* 

*रॉकडाऊन दयभम्ानची गोयगयीफांची वलज बफरे भाप कयणम्ावाठी बाजऩाचे आंदोरन*  

*बाजऩा ऩदाधधकायी ल कामयकत ्यमांनी केरी बफज बफरांची शोऱी* 

याजम्ात कोयोनाचा प्रादबुायल लाढरा आणण वयकायने रॉकडाऊन जाशीय केरे. रॉकडाऊनदयभम्ान 
गोयगयीफांना घयाफाशेय ऩडू नका अवे आलाशन कयत वयकायभधीर प्रतमे्क भतं्री गयीफांना नम्ाम 
देणम्ाची बाऴा कयीत शोते. नम्ाम देणे तय दयुच भात्र माच रॉकडाऊनचम्ा काऱातीर गयीफांची 
वलज बफरे भाप कयणम्ाचे वलवभ्यण भात्र वयकायरा झारे. मा भशावलकाव आघाडी वयकायरा 
वलवभ्यणाचा योग अथायत अरझ्ामभय झारा आशे. जनतेचे भयण शेच भशावलकाव आघाडी 
वयकायचे धोयण अवरम्ाची प्रखय टटका भाजी अथयभतं्री तथा वलधीभडंऱ रोकरेखा वमभतीचे प्रभखु 
आ. वधुीय भनुगटंीलाय मांनी केरी. 
टदनांक 23 नोलश्ेंफय योजी गांधी चौक चंद्रऩूय मेथे बाजऩा चंद्रऩूय भशानगय ळाखेतपे आमोजजत 
वलज बफराची शोऱी कयणम्ाचम्ा आंदोरनात आ. वधुीय भनुगटंीलाय फोरत शोते. रॉकडाऊनचम्ा 
काऱातीर गयीफांची वलज बफरे भाप कयणम्ाचम्ा भागणीवाठी बाजऩातपे शे आंदोरन कयणम्ात 
आरे. मालेऱी बाजऩाचे जजरश्ाधम्ष देलयाल बोंगऱे, भशानगय जजरश्ाधम्ष डॉ. भगेंळ गरुलाड,े 

बाजऩाचे भशानगय वयधचटणीव याजेंद्र गांधी, भशाऩौय वौ. याखी कंचरायलाय, उऩभशाऩौय याशूर ऩालड,े 

बाजमुभो भशानगय जजरश्ाधम्ष वलळार ननफंाऱकय, भाजी भशाऩौय तथा भटशरा आघाडी भशानगय 
अधम्षा वौ. अजंरी घोटेकय, वौ. लननता कानड,े भशानगय वयधचटणीव वबुाऴ कावनगोट्टूलाय, 

यवलदं्र गयुनुरे, लवतं देळभखु, वयेुळ तारेलाय, अयवलदं कोले आदींची प्राभखुम्ाने उऩजथथती शोती. 
मालेऱी फोरताना आ. भनुगटंीलाय ऩुढे भश्णारे, याजम्ात 1 कोटी 97 राख 78 शजाय 478 इतके 
घयगतुी वलज ग्राशक आशे. वयकायने श्रीभतं, लम्ाऩायी, नोकयदाय मांची वलज बफरे भाप कयणम्ाची 
आभची भागणी नाशी. जे शातालय ऩोट घेलून जगत आशेत अळा गयीफांची वलज बफरे भाप कया शी 
आभची भागणी आशे. ग्राभीण बागात 60 रष 64 शजाय 157 तय ळशयातीर झोऩडऩट्टी बाग 
मभऱून 1 कोटी 38 रष 41 शजाय 907 इतके गयीफ वलज ग्राशक आशेत. मा गयीफांना रॉकडाऊनचम्ा 
काऱात आधथयक शारअऩेऴट्ा वशन कयालम्ा रागरम्ा. भात्र तम्ांची वलज बफरे भाप कयणम्ावाठी 
मा वयकायजलऱ ऩैवा नाशी. भतं्रमांचम्ा फंगरम्ांलय, दारनांलय खचय कयणम्ावाठी वयकायजलऱ ऩैवे 
आशे. नलम्ा गाडमा घेणम्ावाठी वयकायजलऱ ऩैवे आशे. ठेकेदायांचे ऩैवे देणम्ावाठी वयकायजलऱ 
ऩैवे आशे. भात्र गयीफांची वलज बफरे भाप कयणम्ावाठी वयकायजलऱ ऩैवे नाशी. रॉकडाऊनचम्ा 
काऱातच भुंफईतीर बफरड्यांना भदु्रांक ळुरक्ात वलरत देणम्ाचा ऐनतशामवक ननणयम याजम् 
वयकायने घेतरा. बफरड्यांलय वयकायचे अवरेरे अवीभ पे्रभ प्रदमळयत केरे. एकीकड ेजाशीयनाभम्ात 
गयीफांना भोपत वलज देलू अळी आळल्ावने द्मामची ल दवुयीकड ेगयीफांचम्ा तोंडारा ऩाने ऩुवामची 
अवे मा वयकायचे धोयण अवरम्ाची टटका आ. भनुगटंीलाय मांनी मालेऱी फोरताना केरी. 



1 एवप्रर 2020 योजी मा वयकायने वलज दयलाढ जनतेलय रादरी. गयीफांलय 40 ऩैवे मुननटने दयलाढ 
रादरी. देळातरी वलायत भशागडी वलज भशावलतयणचम्ा भाधम्भातुन देणम्ात मेत आशे. 
भशावलतयण कंऩनी भश्णजे भशाळोऴण कंऩनी झारम्ाची टटका मालेऱी आ. भनुगटंीलाय मांनी 
केरी. 23 भाचयरा रॉकडाऊन वरुू झारा आणण 1 एवप्रररा मा वयकायने वलज दयलाढ केरी. 
आभचम्ा वयकायचम्ा काऱात थकफाकी अवरम्ाचे ऊजायभतं्री वांगतात. दऴुक्ाऱी ऩरयवथ्ीतीभऱेु 
ळेतक-मांना भदतीचा शात देणम्ावाठी आभचम्ा वयकायने घेतरेरम्ा ननणयमाभऱेु शी थकफाकी 
झारी. भात्र आज याऴट््रलादी कॉगें्रवचम्ा भारकीचम्ा वाखय कायखानम्ांकड,े ऩाणीऩुयलठा वलबाग, 

नगयवलकाव वलबागाकड ेभोठमा प्रभाणालय थकफाकी आशे. तम्ाफाफत एक अषयशी ऊजायभतं्री काढत 
नाशी. मा वदंबायत वयकायने ळले्तऩबत्रका काढणम्ाची भागणी आ. भनुगटंीलाय मांनी मालेऱी केरी. 
रॉकडाऊनचम्ा काऱातीर गोयगयीफांची वलज बफर भाप न केरम्ाव बायतीम जनता ऩाटी आंदोरन 
अधधक नतव्र कयेर, अवेशी ते मालेऱी फोरताना भश्णारे. 
मालेऱी याजेंद्र गांधी, भशाऩौय याखी कंचरायलाय, भाजी भशाऩौय अजंरी घोटेकय मांनी वधुद्ा आऩरम्ा 
बाऴणातून याजम् वयकायचम्ा दडऩळाशीचा ननऴधे केरा. आंदोरनाचे वचंारन भशानगय 
जजरश्ाधम्ष डॉ. भगेंळ गरुलाड ेमांनी केरे. मालेऱी बाजऩा ऩदाधधकायी ल कामयकत ्यमांनी वलज 
बफरांची शोऱी कयत याजम् वयकायचम्ा ननऴधेाथय जोयदाय घोऴणाफाजी केरी. आंदोरनात प्रजल्रतं 
कडू, वयुज ऩेदरुलाय, याकेळ फोभनलाय, वमुयकांत कुचनलाय, वनुनर डोंगये, प्रभोद क्षषयवागय, याभकुभाय 
आकाऩेरर्ीलाय, मळ फांगड,े कुणार गुंडालाय, याजेळ कोभरर्ा, प्रसा गधेंलाय, भजंशु्री कावनगोट्टूलाय, 

करऩ्ना धगयडकय, उऴा भेश्राभ, आमळऴ ताजणे, फंडू गौयकाय, धनयाज कोले, वलनोद ळेयकी, आकाळ 
भवके्, प्रा. भोशभभ्द जजरानी, याणी कोवे, ऩुरूऴोतत्भ वशाये आदींची प्राभखुम्ाने उऩजथथती शोती. 
 


