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संघर्षयोद्धा संघर्ष'वर्ष'   
 

#शेतकरी आदंोलन : वादळा सारखा महाराष्ट्र फिरूं न शतेकरी 
शेतमजरू याूंच्या शतेीमालाला भाव ममळवा ,शेतकरी सूंप ,शतेकरी 

सरकारला भाग पाडलेण्यासकजजमािी दे  

#आरक्षण : सरकारची आरक्षण ववरोधी भूममका जागतृ करन आपन 
मराठा ,धनगर,  मुस्ललम समाजाच्या आरक्षणसाठी आपन सूंघर्ज 
केला. 

#ओबीसी नेततृ्व : ओबीसी नेततृ्व म्हणून आपन पढेु आलात 
महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजासाठी आपला अहोरात्र सूंघर्ज करत 
आहात.  

 #आक्रमक भूममका : प्रत्येक अधधवेशनात आपन आक्रमक भमूमका 
घेऊन आपन सरकारला उघड़े पाडले ,एवढेच काय सरकारला 
सभागहृातून पहहलयाूंदा पळ काढावा लागला.  

#हल्लाबोल : हललाबोल आन्दोलनाच्या ननममत्याने आपन सरकारच्या 
ववरोधात राज्यभर राण उठवले  व आपली ताकत दाखवली.  
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#सामाजिक कायष : नाथ प्रनतष्ट्ठान च्या माध्यमातून आपन हजारो 
वूंधचत पीड़ड़त बहहनीचे वववाह लावनु ,मानसुकी दाखवली.  

#भ्रष्टाचार ववरोधी भूममका : ज्या भ्रलटाचारचा गवगवा करन हे 
सरकार सत्तेवर आले त्या सरकारच्या अनेक मूंत्रयाूंचे पीतळ आपन 
उघड़ केले. 

#भेटी व दौरे : महाराष्ट्ट भर आपन पीड़ड़त  ,आत्महत्या ग्रलत शेतकरी ,
कायजकतज याूंच्या सुख दुुःखात , ववववध कायजक्रमात भेटी देऊन 

कायजकत्यजना बळ हदले. 

#द ुःखावर मात : आपले वडील लव .पूंड़डत अणाूंच्या जाण्याूंने आपन 
दुुःखातून बाहेर येऊन हदन ,दमलत,पीड़ड़ता साठी सूंघर्ज चालू ठेऊन 

आपन लव.अणाूंना खरी श्रद्ाूंजली हदले.  

#संघटन कौशल्य: आपन राज्य भर यवुकाूंचे सूंघटन उभारूंन, 
राज्यात राजफकय चळवळीत अगे्रसर राहहलात. 

#अजिकं्य संघर्षयोद्धा: आपलया मतदार सूंघात आपन सलग पाच 
वेळेस ववजयश्री खेचनु आपन नेततृ्व मशद् केले  ,व एवढ्या सूंघर्ज 
करन अखेर ठरलात सूंघर्जयोद्ा.  
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तर शतेकऱयांसोबत रुमणे घेवून त मच्यापाठीमागे लागू.. 
 

बोंडअळीने कापूस शेतकरी उध्वस्त झाला. २०१५ रोिी शास्रज्ञ क्रांती यांनी बीटी कॉटनला 
बोंडअळीचा धोका उद्भवू शकतो असा अहवाल ददला. मार केवळ बबयाणे बनवणाऱया 
कंपनयांचा फायदा व्हावा म्हणून सरकारने या अहवालावर कारवाई केली नाही. म्हणून ही 
बोंडअळी नसून भािप-सेना अळी आहे अशी दटकाही धनंिय म ंडे यांनी केली. बोंडअळीने 
झालेल्या न कसानीपोटी एकरी २५ हिार रुपये,ग िरातच्या धतीवर ५०० रुपये बोनस 
देण्याची मागणी त्यांनी केली. 

सरकारच्या च कीच्या आयातननयाषत धोरणाम ळे शेतकऱयांचे सव्वालाख कोटी रुपयांचे 
न कसान झाले आहे.याचा राज्यसभेतील कामकािाचा दाखला देत पवारसाहेब कृर्ीमंरी 
असताना त्यांनी िसे ननणषय घेतले तसे ननणषय घेतले असते तर इतके न कसान झाले 
नसते असेही म ंडे यांनी सांगगतले. 

आयटी ववभागाच्या हट्टापायी राज्यातील लाखो शेतकऱयांना देशोधडीला लावण्याचे काम 
केले गेले असा आरोपही धनंिय म ंडे यांनी केला. 
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                              चचाष काय करता , आरक्षण द्या –  सरकारला स नावले………………                                 

……… 

 मराठा आरक्षणावर न सती चचाष आता आम्हाला करायची नाही, आम्हाला आता आरक्षण 
पादहिे,असे सांगत ववरोधी पक्षनेते धनंिय म ंडे आि ववधानपररर्देत सरकारवर कडाडले. 
मशवसंग्रामचे नेते व आमदार ववनायक मेटे यांनी सभागहृाचे कामकाि स रू होताच मराठा 
आरक्षणावर चचाष व्हावी अशी मागणी केली असता त्यावर म ंडे यांनी सरकारला आणण मेटे 
यांनाही खडे बोल स नावले. 

आरक्षणावर चचाष करण्याची मागणी काय करता, आता आम्हाला चचाष नको, आम्हाला 
आता मराठा आरक्षण हवे आहे. डडसेंबर 2014 पासून मराठा आरक्षणावर अनेकदा चचाष 
झाल्या आहेत. त्याम ळे उद्या राज्यातून लाखोंच्या संख्येने सहभागी होणारे मराठा हे 
आरक्षणाची सभागहृात चचाष व्हावी म्हणून मराठा मोचाषत सहभागी होत नाहीत, तर त्यांना 
आता सरकारने मराठा आरक्षण िाहीर करावे, या मागणीसाठी येत आहेत. 

त्याम ळे आता चचाष नको असे सांगत म ंडे यांनी मेटे यांच्या मागणीवर िोरदार आक्षेप 
घेतले.आम्हाला आता मराठा आरक्षणावर कोणतीही चचाष करायच्या नाहीत, तर सरकारने 
आरक्षण िाहीर केले पादहिे. आरक्षण देत नसाल तर त म्ही सत्तेत असून चचाष कसली 
मागता, असा सवालही म ंडे यांनी केला.देशाच्या सूंसदीय कारफकदीतील ऐनतहामसक घटना 
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     देशाच्या इनतहासात क ठल्याही सभागहृातून सत्ताधारी पक्षाने सभात्याग…. …. 

कारफकदीतील ऐनतहामसक घटना  

आक्रमक झालेल्या ववरोधकांना सामोरे िाणे सरकारला अखेर कठीण झाले. मंरी श्री. महेता यांच्या 
हिारो कोटींच्या भ्रष्टाचाराची पाठराखण करणे शक्य नसल्याने व ववरोधकांच्या आरोपांना उत्तर 
देण्याची नैनतकता न उरल्याने, श्री. म ंडे यांच्या आरोपांनी घायाळ सत्तारुढ पक्षाने ववधान 
पररर्देतून सभात्याग करण्याचा मागष जस्वकारला. महाराष्र ववधान पररर्देच्याच नव्हे तर देशाच्या 
इनतहासात क ठल्याही सभागहृातून सत्ताधारी पक्षाने सभात्याग करण्याची घटना आि पदहल्यांदा 
महाराष्र ववधान पररर्देत घडली. 

 चचेत सहभागी होताना श्री. म ंडे यांनी सरकारच्या गहृननमाषण धोरणाची गचरफाड केली, तसेच 
ववववध योिनांतील भ्रष्टाचाराचे दाखले देत सरकारवर कडाडून हल्ला चढवला. श्री. म ंडे यांनी 
घाटकोपर येथील भूखंड भ्रष्टाचाराची मादहती देतांना सांगगतले  

 मार ववकसकाने कोणताच प्रनतसाद न ददल्याने म्हाडाने 2006 मध्ये तो भूखंड परत घेतला. 
परंत , गहृननमाषण मंत्रयांनी सवष ननयम धाब्यावर बसवून हा भूखंड प नहा एकदा त्याच ववकासकाला 
ददल्याची आपली मादहती आहे. या प्रकरणातील अगधक गंभीर मादहती म्हणिे हा भूखंड प नहा 
त्याच ववकासकाला देण्यास नकार देणाऱया सगचव दिाषच्या अगधकाऱयाची त्या पदावरून 
तडकाफडकी बदली करण्यात आली. 
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   ‘तूरी’च्या संकटाला ‘च’तूर’ म ख्यमंरी  िबाबदार …  

 राज्य सरकारने पदहल्यापासून तूरखरेदीची िबाबदारी द सऱयावर ढकलली आहे. 
स रुवातीपासून ही िबाबदारी ‘नाफेड’वर ढकलून सरकारने अमलप्त राहण्याचा प्रयत्न केल्यानेच 
राज्यातील शेतकऱयांवर आि भीर्ण संकट ओढवले असल्याचे त्यांनी सांगगतले. सरकाने 
तूरखरेदीचा प्रश्न तातडीने सोडवण्यासाठी त्यांनी काही उपाययोिनाही सूचवल्या.श्री. म ंडे म्हणाले 
की, राज्यात उत्पाददत २०० लाख जक्वंटल तूरीच्या शेवटच्या दाण्यापयतं सवष तूरीची खरेदी 
शासनाने करावी व त्यासाठीचे ननयोिन िाहीर करावे.  

तूरीवरचा आयातकर १० टक्यावंरुन २५ टक्के इतका करावा. कनाषटक राज्याच्या धतीवर ककमान 
आधारभूत ककंमत ५ हिार ५० रुपये तसेच अगधक ४५० रुपये बोनस असे एकूण साडे पाच हिार 
रुपयांचे अन दान आतापयतं खरेदी झालेल्या व याप ढे खरेदी होााणाऱया सवष तूरींसाठी देण्यात यावे. 
तूर उत्पादनबाबत ददशाभूल करणारी आकडेवारी महाराष्राच्या आगथषक पाहणी अहवालात सादर 
करणाऱया कृर्ी ववभागाच्या प्रधान सगचवांना ननलंबबत करण्यात यावे.  

त्यांच्यावर सभागहृाला च कीची मादहती ददल्याबद्दल हक्कभंग दाखल करण्यात यावा. तूरखरेदीच्या 
शासनननणषयातील शेतकऱयांसाठी िाचक ठरणाऱया, लाचखोरी, भ्रष्टाचारास प्रोत्साहन देणाऱया अटी 
तात्काळ रद्द करुन स धारीत शासनननणषय काढण्यात यावा, अशी मागणीही श्री. म ंडे यांनी केली. 
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             सरकार शेतकऱ यांववरूध्द दहटलरा सारखे वागत आहे ….. 

            

किषमाफीसह आपल्या नयायहक्कांसाठी लढणाऱ या शेतकऱ यांवर अमान र् लाठीमार गंभीर ग नहे 
दाखल करून भािपा सरकार दहटलरासारखे वागत आहे. संप णष राज्यात स रु असलेल्या शेतकरी 
संपा दरम्यान आंदोलन करणाऱ या येवला ताल क्यातील शेतकऱ यांवर पोमलसांनी अमान र् लाठीमार 
केला, खोटी ग नहे दाखल केले, दहशद ननमाषण केली. त्याम ळे प्रचंड दबावाखाली असलेल्या 
शेतकऱ यांना ददलासा देण्यासाठी ना.धनंिय म ंडे यांनी आि येवला ताल क्याचा दौरा केला.  

उंदीरवाडी व पंचक्रोशीतील शेतकऱ यांशी संवाद साधला या आंदोलनात सहभागी झालेल्या व 
किषबािारीपणाम ळे  आत्महत्या केलेल्या वपपं्रीच्या नवनाथ भालेराव यांच्या क ट ंबबयांची भेट घेव न 
सांत्वन केले 

उत्पादनावर खचष अगधक 50 टक्के हमीभाव देऊ असे सांग न मते घेणाऱ या मोदी सरकारने स वप्रम 
कोटाषत मार असा हमीभाव देता येणार नाही असे सांग न शेतकऱ यांच्या पाठीत खंिीर ख पसला 
असल्याचा आरोप केला. फ क्त व्यापाऱ यांना एल.बी.टी माफी ददली त्यापोटी ववववध कर लाव न 
शेतकरी आणण मध्यमवगीय यांच्या णखशात न वर्ाषला दहा हिार कोटी रूपये काढले िात 
असल्याचेही ते म्हणाले. 
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   िनतेच्या मनातील नायक ; िनतेच्या ववश्वासाचा वविय …. 

 

 या ननवडण कीतील आघाडीच्या? उमेदवारांचा ववियी स रूवातीपास नच ननजश्चत होता. भािपाने 
साम,दाम,दंड,भेद आणण सत्तेचा वापर करूनही िनतेने त्यांना स्पष्टपणे नाकारले आहे. िनतेशी 
प्रामाणणकपणे आम्ही केलेली सेवा त्यांच्या अडीअडचणी व स ख, द ुःखात सहभागी होणे आणण ववकास 
केवळ आम्हीच करू शकतो हा ववश्वास त्यांच्या मनात ननमाषण झाल्याम ळेच हा ववियी झाल्याचे 
सांगत ना.म ंडे यांनी िनतेच े आभार व्यक्त करून दाखवलेला ववश्वास साथष करून दाखव  असे 
आश्वासन ददले 

अण्णांच्या आठवणींने ना.म ंडे गदहवरले 

ववियानंतर ना.म ंडे यांनी ववियी उमेदवारांसह स्व.पंडडतअण्णा म ंडे यांच्या समाधीस्थळी िाऊन त्यांचे 
दशषन घेतले. माध्यमांशी बोलतांना स्व.अण्णांच्या आठवणींने त्यांना गदहवरून आले होते. हा वविय 
पाहण्यास अण्णा हवे होते हे सांगताना त्यांचे डोळे पानावले होते. 

परळी ताल का स्थापनेपास न प्रथमच पंचायत सममतीवर राष्रवादी कााँगे्रसचा झेंडा फडकला अस न, बारा 
पैकी आठ िागांवर आघाडीचे उमेदवार ववियी झाले आहेत. अबंािोगाई ताल क्यातील बारा पैकी सात 
पंचायत सममतीवर राष्रवादीचा झेंडा फडकल्याने दह पंचायत सममतीही राष्रवादीच्या ताब्यात आली 
आहे. नोव्हेंबर मदहनयात झालेल्या ददवाळीच्या पाठोपाठ नगरपामलकेच्या राष्रवादी कााँगे्रसच्या 
ववियानंतर परळीत अभ तप वष ददवाळी सािरी झाली होती. 
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वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखानयातील 
द घषटनेतील  क ट ंबबयांचे सांत्वन 

बीडच्या पुलाचा प्रश्न लावला २४ तासात 
मागी, पाहणी करताना. 

आत्महत्या केलेल्या वपपं्रीच्या नवनाथ भालेराव याचं्या 
क ट ंबबयांची भेट घेव न सांत्वन केले 

शासकीय कमषचाऱयानंा भववष्य ननवाषह ननधी व 
ि नी पनेशन योिना   

मुूंबईच्या भेंडीबाजार इमारत दघुजटना लथळास 
मा.धनूंजय मुूंड ेयाूंची भेट 

नाथ प्रनतष्ठानच्या सवषधमीय साम दायीक वववाह सोहळ्यास 
परळीत उत्साहात म जस्लम, बौध्द वववाह संपनन. 

#हल्लाबोल मोचाष/पदयारा #हललाबोल आूंदोलनात आज #औरूंगाबाद येथे 
सहभाग घेतला. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

घटनास्थळी भेटी 
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