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भंुफई, ता.२९: घटनाफाह्म कृती, रोकळाशी वलयोध आतंक, वते्तची भस्ती, आणण प्रळावनाचा दरुुऩमोग अश्मा ककतीतयी अनैततक कृतमांची ळृंखरा 
भशावलकाव आघाडी वयकायभध्मे वुरू आशे ; चेशया रोकळाशीचा आणण कृती भात्र शुकूभळाशीची अवे भुख्मभंत्रमांवलना अधधलेळन चारवलणाये वयकाय 
याज्मातीर जनतरेा वंकटाच्मा दयीत रोटत आशे. बायतीम जनता ऩाटी मा अशंकायी वयकायरा लठणीलय आणल्माशळलाम याशणाय नाशी, मावाठी 
याज्मबय एल्गाय आदंोरन ऩुकायण्मात मेईर अवा इळाया बायतीम जनता ऩाटीचे ज्मेष्ठ नेते वुधीय भुनगंटीलाय मांनी आज ददरा. बायतीम जनता 
ऩाटीच्मा प्रदेळ कामायरमात आमोिजत ऩत्रकाय ऩियऴदेत त ेफोरत शोते. 

मंदाच्मा याज्म दशलाऱी अधधलेळनाफाफत फोरताना वुधीय भुनगंटीलाय म्शणारे की, वलय प्रकायचे वलक्रभ भोडीत काढत ठाकये वयकायने 
'भुख्मभंत्रमांशळलाम अधधलेळन' शा नला वलक्रभ प्रस्थावऩत केरा आशे .27 लऴाांच्मा भाझ्मा याजकीम कायकीदीत अवा भुख्मभंत्री भी ऩदशल्मांदाच 
फतघतरा आशे, अवे वांगून ज्मांनी श्रद्धेम फाऱावाशेफ ठाकये मांना शट्ट करून अटक केरी, तुरंुगात टाकण्माची बाऴा केरी तमांनाच भांडीरा भांडी 
रालून फाऱावाशेफांचे वुऩुत्र भागयदळयकाच्मा बूशभकेत फवलतात शे शळलवेना आणण भशायाष्राचे ददैुल आशे अळी खंत तमांनी व्मक्त केरी. 

वलधधभंडऱ शे कामदे फनवलण्माचे ऩवलत्र दठकाण आशे. कामदे फनलताना ककभान वलय ऩषांवोफत, अनुबली वदस्मांवोफत चचाय कयणे अऩेक्षषत आशे. 
अभ्मावऩूणय ऩद्धतीने शे कामदे भांडरे जातीर अळी धायणा शोती, ऩयंतु वलद्माऩीठ ल ळैषणणक धोयणांफाफत बफर भांडताना वलद्मार्थमाांच्मा दशताचा 
वलचाय न कयता आणण बवलष्मातीर अडचणींकड ेकानाडोऱा कयीत अधधकाऱमांनी वुचवलरे म्शणून भंत्रमांनी वलधधभंडऱात बफर प्रस्तुत कयणे अतमंत 
क्रेळदामक आशे. वलद्माऩीठ म्शणजे जणू काशी मुला वेनेचे अड्ड ेव्शालीत अळीच धायणा ठेलून कामद्मांभध्मे तयतुदी शोत अवतीर तय त ेमा 
याज्मातीर जनता वशन कयणाय नाशी, मावंदबायत वलयोधी ऩषनेत ेदेलेंद्रजी पडणलीव आणण भी स्लतः आददतम ठाकये मांना वलनंती केरी तयीशी 
वलद्मार्थमाांच्मा ल वलद्माऩीठांच्मा बवलष्माळी खेऱण्माचा तमांचा शट्ट कामभ यादशरा उऩभुख्मभंत्री अिजत दादा ऩलाय मांनीदेखीर वबागशृात 
मावलऴमी गांबीमय दाखवलरे नाशी माचे आश्चमय लाटते. अधधलेळनाच्मा ळेलटच्मा ददलळी वलयोधी ऩषनेत ेदेलेंद्र पडणलीव फोरत अवताना भंत्री  गन 
बुजफऱ मांनी भध्मेच मेऊन तमांचे बाऴण आणण काभकाजशी थांफवलरे. शी रोकळाशी आणण वंवदीम प्रणारी रा काऱीभा पावणायी घटना आशे 
तमाभुऱे तो ददलव 'काऱा ददलव' ठयरा अवेच म्शणाले रागेर अवेशी प्रततऩादन  भुनगुंटीलाय मांनी  केरे. 

याज्माच्मा भशाभशीभ याज्मऩारांना वतत अऩभानजनक ऩद्धतीने लागणूक देणे, तमांच्माफद्दर अऩळब्द फोरणे, वलभानातून तमांना उतयवलणे मा 
वगळ्मा फाफी याज्माच्मा दृष्टीने ददैुली आशेत माकडशेी रष लेधत वुधीय भुनगंटीलाय मांनी याज्मातीर ऩैळांचा वलतनमोग चुकीच्मा ऩद्धतीने शोत 
अवल्माचा आयोऩ कयीत जनतचे्मा दशताच्मा वलधेमकांलय वलयोधी फाकालरून दशतकायक वूचना ददल्मानंतयशी तमालय गांबीमय दाखवलरे गेरे नाशी 
माफाफत दःुख व्मक्त केरे. 

घटनाफाह्म कृती ची ऩयंऩया भशावलकाव आघाडी वयकायने वुरू केरी ततचा ळेलट बायतीम जनता ऩाटीचा कामयकताय एल्गाय आदंोरनाच्मा 
भाध्मभातून केल्माशळलाम याशणाय नाशी अवा इळाया देत मा आदंोरनाभध्मे वलयवाभान्म नागियकांनी वशबागी व्शाले अवे आलाशन देखीर वुधीय 
भुनगंटीलाय मांनी केरे. ऩत्रऩियऴदेरा बायतीम जनता ऩाटीचे भुख्म प्रदेळ प्रलक्त ेकेळल उऩाध्मे उऩिस्थत शोत.े 


