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काँ�ेस नेते रा�ल गांधी यांची िद�ी उ� �ायालया�ा िनरी�णानंतर चौकशी होत असेल तर �ाला सामोरे जायला हवे. सामा�
जनतेला अकारण वेठीस धर�ाचा �य� क� नये. काँ�ेस�ा या कृतीचा आ�ी िनषेध करतो, असे माजी मु�मं�ी आिण
िवधानसभेतील िवरोधी प�नेते देव�� फडणवीस यांनी �टले आहे.

मा�मांशी बोलताना ते �णाले की, रा�ल गांधी यांना ईडी चौकशीसाठी बोलािवले असताना आज काँ�ेस प�ाने िविवध शहरात
जनतेला वेठीस धरले. ही चौकशी �ायालया�ा िनण�यानंतर झाली आहे. एजेएल ही कंपनी 1930 �ा दशकात 5000 �ातं�
सैिनकांनी एक� येत �थापन केली. मा�, 2010 म�े यंग इंिडया कंपनीची �थापना करीत या कंपनीचे सव� समभाग ह�ांत�रत
कर�ात आले आिण सुमारे 2000 कोटी �पयांची मालम�ा हडप कर�ात आली. हा �� �ायालयात गेला ते�ा 2019 म�े िद�ी
उ� �ायालयाने अितशय गंभीर आ�ेप �ावर नोदंिवले आहेत आिण हा ��ाचार आहे, असे सांिगतले आहे. पण, आज जणू आपण
िनद�ष आहोत, असे भासिव�ाचे काम होते आहे. काँ�ेसने बाऊ कर�ाऐवजी चौकशीचा थेट सामना करावा. आमचे आदश�
�ातं�वीर सावरकर यांनी ज�ठेपे�ा 2 िश�ा भोग�ा. आज �ां�ािवरोधात फलकं लावून रा�ल गांधी आिण काँ�ेस �ांचा
अपमान करते आहे. �तः  2000 कोटी �पयांची मालम�ा हडप करायची आिण वीर सावरकर यांचा अपमान करायचा, हे िनषेधाह�
आहे. �ांनी देशाची माफी मागायला हवी, अशी मागणी देव�� फडणवीस यांनी केली.

ओबीसीचंी सं�ा कमी कर�ाचा घाटओबीसी आर�णासंदभा�त ए��रीकल डेटा गोळा कर�ा�ा कामात �चंड गोधंळ सु�
आहेत. ओबीसीचंी सं�ा घटलेली िदसेल, अशा प�तीने हे काम होते आहे. हे सरकार नेहमीच उिशरा जागे होते, �णून मी आजच
सरकारला इशारा देतो आहे. याचा संपूण� तपशील यो� वेळी मी देईनच. म��देश सरकारने ��ेक िज��ासाठी �तं�पणे काम
केले. एकदा हे सव��ण पूण� होऊन, �ायालयात सादर झाले की मग �ातून माघार घेता येणार नाही आिण ओबीसीचें कायम��पी
आिण मोठे नुकसान झालेले असेल. �ामुळे आजच सावध �ा. अ�था भाजपला पु�ा मैदानात उतरावे लागेल, असा इशारा आज
देव�� फडणवीस यांनी यावेळी िदला.

िवधानप�रषद िनवडणूक िनवडणूक िबनिवरोध होईल, अशी आमची अपे�ा होती. पण स�ाधारी प�ांना �ात यश िमळू शकले नाही.
काँ�ेसने नकार िद�ाने ही िनवडणूक िबनिवरोध होऊ शकली नाही. आमचे 5 उमेदवार आहेत. आ�ी सव� 5 जागा िजंकू, हा पूण�
िव�ास आहे, असेही �ांनी सांिगतले.
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