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कल्याण डो्बिवली शहर, राष््््ीय काँग््ेस पक््ाच्या
बिल्हा सरबिटणीस पदी शामराव िी यादव यांिी बिवड

डोदंबिली : लोढा हेिन,पलािा शहरातील
शंंी शामराि बी यािि याचंी राषंंंंीय कॉगंंसे पकंं
याचंयंा ितीन ेकलयंाण डोदंबिली शहर,*दजलहंा
सरदचटणीस पिी दनयुकतंी करणयंात आली
आहे.असे कलयंाण डोदंबिली दजलहंा कदमटीने
जाहीर केले आहे.

लोढा हेिन ि पलािा शहरात नेहमीच
काहीनंा काही समादजक कंेंतंंांत कोणतयंाही
पंंकारचे काम सहगतीने करणयंासाठी ते पुढे
अगंेंसर असतात.शामराि ि तयंांचे सामादजक
कायवं अतयंंत पंेंरणािायी िैचादरक दिचारांचे
तयंांचे भांडिल समाजदहत जोपासणारे असेच
आहे.समाजातील दिदिध सामादजक
कंेंतंंातील,राजकीय सामादजक, शैकंंदणक,
आदिंवक, रोजगार, िैदंंकीय कंेंतंंातील तयंांचे
काम महतिंाचे मानले जाते.शामराि यािि हे
उचंंदशकंंीत असून सामादजक संंरातील
कोसवंहडं १९ सारखयंा पदरससंितीत अनेकांना
िैदंंकीय मित आदण अतयंंत गरीब गरजू
लोकानंा आपलयंा दिभागात जीिनाशयंक िसंंचूे
िाटप,मासकं,सॅदनटायजर,धानयं दकट िाटप ि
आदििासी पाडंंात ि िाडंंा िसतंयंांमधयें
जाऊन मित कायवं तयंांनी केले आहे.कोसवंहडं
१९ सारखयंा भयािह पदरससंितीत िेखील
नागदरकांचयंा मनातील कोसवंहडं दिषयी भीती

नषंं होणयंासाठी झूम दमदटंग चयंा
माधयंमातून,तजंं डॉकटंरांचयंा मागवंिशवंनातून
नागरी दिलासा िेणयंासाठी ि बालरोगतजजंंं
याचंयंा कडून अशयंा पदरससंितीत मागंविशंवन झूम
दमदटंग घेऊन पालकांना ि तयंांचयंा मुलांनी
कशी काळजी घयंािी असेही या माधयंमातून
तयंांनी काम केले आहे.

कलयंाण डोदंबिली शहरातील रसतंयंाची
अ ि स िंा , स िं चंछ ता , सां ड पा णी , पा दण ,
िीज,आरोगयं,दशकंंण अशयंा वयंिसिेंिर आिाज
उठिणयंासाठी शामराि यांनी साततयंपूणवं
आिाज उठिून नागरीहीत जोपासणयंासाठी ि
सामादजक नयंाय हकंंासाठी त ेपढेु असलयंानेंच
शहरातील तरणं िगंव आज तयंाचंयंाकड ेआिराने
तयंांचे सामादजक कायंव पाहत आहे. न दिसणारे

काम जे पडदंंा मागे आहे ते पुढं येणे महतंंंिाचे
आहे... आज ते शामराि यांचयंा रपंाने पुढे
येणार आहे.तयंामुळेच शामराि याना महतंंंिाचे
पि कलयंाण डोदंबिली शहर दजलहंा
सरदचटणीस महंणून कॉगंंेस पकंंाने बहाल केले
आहे.छतंंपती,फुले,शाहू,आंबेडकर यांचयंा
दिचारांचा िारसा आदण अभयंास तयंांना
असलयंान ेसिंव धमंव समभाि अशी लोकचळिळ
उभारनं सामादजक दहत ि नागरी दिकास याच
हेतूने शामराि यांची समाजकारणातून
राजकारणाकडे घौडिौड सुर ं झाली
आहे.असेच महंणािे लागेल.

शामराि यािि हे सकंंम भारत चे राषंंंंीय
समनिंयक ि सकंाय फाऊडंशेन अधयंकंं महंणनू
कायवंरत आहेत तयंांचे दकतयेंक िषंेंं
लोकचळिळ ि सामादजक कायंें अधोरेदखत
असेच असलयंाने तयंांना रादंंंंषय कॉगंंेस पकंंाने
कलयंाण,डोदंबिली शहर दजलहंा सरदचटणीस
महंणून पि निदनयुकतं केले आहे.हीच तयंांचयंा
कायांवची पोहच पािती महंणािी लागेल.
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विधानसभा अध्यक््पदाची वनिडणूक अटळ

कृषी कायद््ांना सरसकट नकार नाही

मुखय्मंत््ी उद््व ठाकरे यांचय्ा मनवाससथ्ानी मिनह्ी पक््ांचय्ा नेतय्ांची बैठक
मुंबई, दि. १ : काँगंेंस पकंंाचयंा

आगंंही मागणी नंतर दिधानसभा
अधयंकंंपिाची दनिडणूक ६ जुलैला
घेणयंाचा दनणवंय महादिकास
आघाडीचयंा नेतयंांचयंा बैठकीत
बुधिारी घेणयंात आला. करोनाचयंा
पांंशवंभूमीिर आमिारांचयंा
उपससंितीचा आढािा घेऊन
संखयंाबळ होत असलयंास ही
दनिडणूक घेतली जाईल.

दिधानसभा अधयंकंंपि हे गेले
चार मदहने दरकतं आहे. पािसाळी
अदधिेशनाचयंा तोडंािर
राजयंपालांनी पुनहंा मुखयंमंतंंंयांना पतंं
पाठिून अधयंकंंपिाचे घटनातमंक
पि तातडीने भरणयंाची कायवंिाही
करणयंाची सूचना के ली आहे.

दिधानसभा अधयंकंंपि जासंं

काळ दरकतं ठेिणे योगयं नाही ि
पािसाळी अदधिशेनातच दनिडणूक
घेणयंाची मागणी काँगंेंसचे नेते ि
महसलूमतंंंी बाळासाहबे िोरात यानंी
राषंंंंिािीचे पकंंाधयंकंं शरि पिार
आदण मुखयंमंतंंी उदंंि ठाकरे
यांचयंाकडे के ली होती. काँगंंेसचयंा
दिललंीतील नेतयंांची ही भािना
असलयंाचेही सपंषंं करणयंात आले
होते. काँगंेंसचा िबाि,
राजयंपालांकडून झालेली दिचारणा
यातून िोन दििसांचयंा पािसाळी
अदधिेशनाच अधयंकंंपिाची
दनिडणूक घेणयंाचा दनणवंय घेणयंात
आला.

अधयंकंंपिाचयंा दनिडणुकीचयंा
िृषंंीने मुखयंमंतंंी उदंंि ठाकरे
यांचयंा दनिाससिंानी दतनहंी पकंंांचयंा

नेतयंांची बैठक झाली. अदजत पिार,
बाळासाहबे िोरात, अशोक चवहंाण,
अदनल परब आिी या िळेी उपससंित
होते.

काँगंेंस पकंंाचा अधयंकंंपिाचा
उमिेिार कोण ह ेआधी सपंषंं वहंाि,े
अशी राषंंंंिािी आदण दशिसेनेची
भूदमका होती. अदधिेशनात दतनहंी
पकंंांचे दकती आमिार उपससंित
राहतील याचा आढािा घेऊनच मग
दनिडणुकीचा दनणंवय घेतला जाईल.

दिधानसभाधयंकंं दनिडणूक
घेणयंात महादिकास आघाडी
सरकारला काहीही अडचण नाही.
दिरोधी पकंंांनी या दनिडणुकीत
उमेििार उभा के लयंास आघाडी
सरकारचयंा संखयंाबळापेकंंा जासंं
मते दमळिून आमचा उमेििार

दनिडून येईल, असा िािा
अलपंसंखयंाक दिकासमंतंंी निाब
मदलक यांनी केला. तसेच आपणच
आरोप करायचा, आपणच चौकशी
करायची ि आपणच दनकाल
दंंायचा असले बिनामीच ेराजकारण
भाजपने सुर ं केले आहे, अशी
पंंदतदंंकया मदलकयांनी अदजत पिार
ि अदनल परब याचंयंाबाबत चदंंंकातं
पाटील यांनी केदंंंीय गृहमंतंंंयांनादलदहलेलयंा पतंंाबाबत केली. पुणे
दजलहंंंातील भोरचे दतसऱयंांिा
दनिडून आलेले आमिार संगंंाम
िोपटे यांचे नाि अधयंकंंपिासाठी
काँगंेंसमधयें आघाडीिर आहे.
पदंंिम महाराषंंंंात काँगंेंसने
महतंंंिाचयंा पिािर कोणाला संधी
दिलेली नाही.

मवधानसभा अधय्क््पदाची जागी ही काँग््ेस पक््ाचीच आहे- शरद पवार.
राषंंंंिािी काँगंेंस पकंंाचे सिंेंसिांव शरि पिार यांनी दिधानसभा अधयंकंंपिाबाबत भाषयं केले आहे. दिधानसभा अधयंकंंपिाची जागी ही काँगंेंस

पकंंाचीच आहे असे सपंषंं करताना या संिभांवत महादिकास आघाडीचयंा दतनहंी पकंंानी एकदंंतत दनणंवय घयंािा, असा सललंा पिार यांनी दिला आहे.
मुखयंमंतंंी उदंंि ठाकरे यांचयंासोबत झालेलयंा बैठकीत कोणतीही राजकीय चचांव झालेली नसलयंाचे पिार यांनी सपंषंं करत कोणतीही राजकीय

खलबतंंे झालयंाचयंा चचंंेला पूणंवदिराम दिला आहे. राजयंातील काही पंंशनंािर दनणंवय घेणयंाचा आगंंह करणयंात येत आहे, तयंाबाबत मुखयंमंतंंंयांशी आपण
बोललयंाचे ते महंणाले. मुखयंमंतंंी ठाकरे यांचयंासोबत िषांव बंगलयंािर झालेलयंा बैठकीच पुढचा कायंवकंंम कसा करायचा यािर चचांव झालयंाचे पिार
महंणाले. राजयंातील काही पंंशनंािर लिकरात लिकर दनणंवय घेणयंाबाबत आमची चचांव झालयंाचे पिार यांनी सांदगतले. आमचयंा बैठकीत कोणतीही
राजकीय चचांव झाली नसून दिधानसभा अधयंकंंपिाची जागा ही काँगंंेस पकंंाची असलयंाचे ते महंणाले. मातंं, या संिभांवत कोणताही दनणंवय घयंायचा असेल
तर तो महादिकास आघाडी सरकारचयंा दतनहंी घटक पकंंांनी एकतंं बसून घयंािा आदण दिधानसभा अधयंकंंपिासाठी योगयं तयंा उमेििाराची दनिड
करािी, असेही पिार महंणाले.

शरद पवारांनी मांडली भूममका
मुंबई, दि. १ : िेशभरात केदंंं सरकारचयंा कृषी

कायदंंांना दिरोध होत आहे. राजधानी दिललंीत हे
कायिे रदंं करणयंाचयंा मागणीसाठी शेतकरी गेलयंा
७ मदहनयंांपासून आंिोलन करीत आहेत. अनेक
राजयंांनी हे कायिे लागू करायला नकार दिला आहे.
काही दििसांपुिंंी शेतकरी नेते राजू शेटंंी यांनी
राषंंंंिािी कॉंगंेंसचे अधयंकंं शरि पिार यांची भेट
घेत. या दिषयािर मुखयंमंतंंी िेळ िेत नसलयंाची
तकंंार कलेी होती. या पांंशंवभमूीिर शरि पािर यानंी
कृषी कायदंंासंिभांवत भूदमका मांडली.

“कृषी कायदंंांना पूणवंपणे नकार िेणयंाऐिजी
तयंातील काही बाबीिंर सुधारणा करणयंात यािी,
जयंामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत,” अशी भूदमका
राषंंंंिािी कॉंगंेंसचे अधयंकंं शरि पिार यांनी

मांडली.
यािेळी शरि पिार यांना महाराषंंंं सरकार

केदंंंाचयंा कृषी कायदंंादिरोधात ठराि आणेल का?,
अस ेदिचारणयंात आले. तयंािर शरि पिार महंणाले,
“संपूणवं दबल नाकारणयंाऐिजी शेतकऱयंांना आकंेंप
असललेयंा गोषंंी बिलता यतेील. तसचे सिंव पकंंांची
चचांव करनंचं हे दबल दिधानसभेत मांडले जाईल.
मंतंंंयांचा एक गट या कायदंंाचा अभयंास करीत
आहे. जर हा गट शेतकर�ंयांचयंा बाजूने काही चांगले
ि आिशयंक बिल करत असेल तर या कृषी
कायदंंांदिरोधात ठराि आणणयंाची गरज नाही”

शरि पिार महंणाले की, “हा कायिा मंजूर
करणयंापुिंंी राजयंांनी यातील िािगंंसंं बाबीचंा
दिचार केला पादहजे. तयंानंतर दनणंवय घयंािा. तसेच
महाराषंंंंाचयंा िोन दििसीय अदधिेशनात हे दबल
मांडले जाईल, असे मला िाटत नाही.”


