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भाजपचे जनआंदोऱन
वीज कंपनीच्या अधिकाऱयांना ददऱे ननवेदन : जनतेऱा
ददऱासा दे ण्याची मागणी
नागपूर, ता. २९ : कोव्हशड-१९ च्मा ऩार्शलवबूभीलय लीज कॊऩनीने लीज बफर

बयण्माव वलरत ददरी खयी भात्र आता ऩाठवलरेरे लीज बफर शे अलाजली
अवून भध्मभलगीमाॊवोफतच वाभान्म भाणवाचे कॊफयडे भोडणाये आशे . शी
बफरे तात्काऱ ऩयत घेण्मात माली आणण मोग्म बफरे ऩाठलून

जनवाभान्माॊना ददरावा द्माला, अळी भागणी कयीत बायतीम जनता
ऩार्टीच्मा दक्षषण-ऩव्र्शचभ भॊडऱातपे लीज वलतयण कॊऩनीच्मा काॉग्रेव नगय
कामावरमावभोय जनआॊदोरन कयण्मात आरे.
भशाऩौय वॊदीऩ जोळी आणण आभदाय याभदाव आॊफर्टकय माॊच्मा नेतत्ृ लात
शे जनआॊदोरन कयण्मात आरे. मालेऱी भुन्ना मादल, बाजऩ दक्षषणऩव्र्शचभ भॊडऱाचे अध्मष ककळोय लानखेडे, भाजी भशाऩौय अचवना

डेशनकय, नॊदा व्जचकाय, भनऩाचे रक्ष्भीनगय झोन वबाऩती प्रकाळ बोमय
माॊच्मावश अनेक ऩदाधधकायी ल नागरयक उऩव्थथत शोते.
माप्रवॊगी फोरताना भशाऩौय वॊदीऩ जोळी म्शणारे, वध्मा ग्राशकाॊना मेणाये
लीज बफर शा नागऩुयातच नहशे तय वॊऩूणव भशायाष्ट्रात चचेचा आणण
धचॊतच
े ा वलऴम फनरा आशे . फॉलरलुड थर्टाववनीवुद्धा मावॊदबावत नायाजी

हमक्त केरी आशे . लीज बफराचा आकडा शा वाभान्म भाणवाॊचे कॊफयडे
भोडणायाच आशे . जयी तीन भदशन्माचे बफर एकत्र अवरे तय ननमभानव
ु ाय
मुनीर्टचा दय रालण्मात आरा नवल्माचे त्मात ददवून मेते. शा लीज
ग्राशकाॊलय अन्माम आशे . एकीकडे कोयोनावलरुद्ध मुद्ध वुरू अवता

रॉकडाऊनभुऱे वाभान्म नागरयक आधथवक अडचणीत वाऩडरा आशे . अळात
लीज कॊऩनीने ऩाठवलरेरे बफर म्शणजे वुल्तानी अन्माम अवल्माचे त्माॊनी
वाॊधगतरे.

आभदाय याभदाव आॊफर्टकय माॊनीशी मालेऱी लीज वलतयण कॊऩनीचा
चाॊगराच खयऩूव वभाचाय घेतरा. लीज शी आता प्रत्मेक हमक्तीची ननकड

आशे . प्रत्मेक हमक्ती प्राभाणणकऩणे बफर बयतो माचा अथव कॊऩनीने कवेशी
बफर द्माले, शे कदावऩ खऩलून घेतरे जाणाय नाशी. वाभान्म हमक्तीॊच्मा
अवशामतेचा गैयपामदा कॊऩनीने घेतरा अवल्माचा आयोऩ आभदाय

आॊफर्टकय माॊनी रालरा. बायतीम जनता ऩार्टी नागरयकाॊच्मा वोफत अवून
ह्मा अन्मामावलरुद्ध आलाज उठलन
ू नागरयकाॊना न्माम लभऱलन
ू
दे ईर, अवा वलर्शलाव त्माॊनी मालेऱी नागरयकाॊना ददरा.

बाजऩ दक्षषण-ऩव्र्शचभ भॊडऱाचे अध्मष ककळोय लानखेडे माॊनी मालेऱी
लीज कॊऩनीवलयोधात बाजऩने ऩुकायरेल्मा जनआॊदोरनाची बूलभका वलऴद
केरी. मानॊतय भशाऩौय वॊदीऩ जोळी आणण आभदाय याभदाव आॊफर्टकय
माॊच्मा नेतत्ृ लात लीज वलतयण कॊऩनीचे कामवकायी अलबमॊता श्री. लबवे

माॊना ननलेदन दे ण्मात आरे. कोयोना भशाभायीचा उद्रे क रषात घेता वॊऩूणव
ददळाननदे ळ ऩाऱतच शे आॊदोरन कयण्मात आरे. मा आॊदोरनाची आणण
भागणीची तात्काऱ दखर घेऊन वुधायीत लीज बफर ऩाठवलण्मात
माले, अळी भागणी मालेऱी कयण्मात आरी.

