“प्रीती मेनन, याांनी मोबाईऱ सांदर्ाात केऱेऱे आरोप बबन
बुडाचे-एकनाथराव खडसे”
भा.प्रीती भेनन भॅडभ प्रलक्ता आऩ माांनी

94230 73667 मा

भाझ्मा भोफाईर पोन वांदबाात केरेरे आयोऩ बफनफड
ु ाचे

,

ननयाधायलतथ्मशीन आशे त.

वदय पोन गेल्मा एक लऴाांऩावून लाऩयात नाशी. मा पोनलय मा

काऱात कोणताशी आांतययाष्ट्रीम पोन कॉर आरेरा नाशी ककांला
त्मालरून कोणताशी

पोन ऩयदे ळात केरा गेरेरा नाशी.

मा फाफतीत वांफध
ां ीत पोन वेला ऩयु वलणा-मा कांऩनीने मा फाफतीत

रेखी कऱवलरे आशे .तो ऩयु ाला भी वोफत जोडत आशे . अवे अवतानाशी
भा. प्रीती भेनन भॅडभ भाझ्मालय नाशक आयोऩ कयत आशे त. भी
त्माांच्मा आयोऩाांचा स्ऩष्ट्ट ळब्दात इन्काय कयीत आशे .

वदय पोन नांफयक्रोन करून लाऩयरा गेरा अवण्माची ळक्मता

नाकायता मेत नाशी.

शा नम्फय जी कोणी व्मक्ती लाऩयीत अवेर , त्माचा तऩाव ,तऩाव

मांत्रणेने कयाला

,अळी भागणी भी भा.भख्
ु मभांत्री माांच्माकडे

लजऱगालजजल्शा ऩोरीव मांत्रणेकडे केरी आशे.
आऩ ऩाटी तपे भाझ्मालय

वातत्माने ननयाधाय आयोऩ केरे जात

आशे त. माफद्दर तवेचभी माऩल
ू ी गजानन ऩाटीर कथथत राच

प्रकयणाची वखोर चौकळी कयण्माची भागणी भी भा.भुख्मभांत्री माांच्मा
कडे केरी आशे .

जऱगाल
आऩ ऩाटी तपे भाझ्मालय

वातत्माने ननयाधाय आयोऩ केरे जात आशे त . माफद्दर भी माऩल
ू ीच काशी

प्रकायणाभध्मे भानशानीचा दाला दाखर केरा आशे

भा.प्रीती भेनन भॅडभ प्रलक्ता आऩ माांनी 94230 73667 मा भाझ्मा भोफाईर पोन वांदबाात केरेरे आयोऩ बफन फुडाचे,
ननयाधाय, तथ्मशीन आशे त. वदय पोन गेल्मा एक लऴाांऩावून लाऩयात नाशी. मा पोनलय मा काऱात कोणताशी आांतय

याष्ट्रीम पोन कॉर आरेरा नाशी ककां ला त्मालरून कोणताशी पोन ऩयदे ळात केरा गेरेरा नाशी. मा फाफतीत वांफांधीत

पोन वेला ऩुयवलणाय-मा कांऩनीने मा फाफतीत रेखी कऱवलरे आशे . अवे अवतानाशी भा. प्रीती भेनन भॅडभ भाझ्मालय

नाशक आयोऩ कयत आशे त. भी त्माांच्मा आयोऩाांचा स्ऩष्ट्ट ळब्दात इन्काय कयीत आशे . वदय पोन नांफयक्रोन केरा गेरा
अवण्माची ळक्मता आशे . शा नम्फय जी कोणी व्मक्ती लाऩयीत अवेर, त्माचा तऩाव तऩाव मांत्रणेने कयाला. दयम्मान

गजानन ऩाटीर कथथत राच प्रकयणाची वखोर चौकळी कयण्माची भागणी भी भुख्म भांत्री दे लेंद्र पडणलीव माांच्मा कडे
केरी आशे .

राचरुचऩत प्रनतफांधक वलबागाने गजानन ऩाटीर माांच्मावलरुद्ध राचरुचऩत कामद्माअन्लमे गुन्शा दाखर केरा आशे .
गुन्शा दाखर झाल्माच्मा ददलवाऩावून भाध्मभाभध्मे उरट वुरट चचाा करून ळावनाची ल भाझी प्रनतभा भरीन

कयण्माचा प्रमत्न केरा जात आशे . भाझा अथला भाझ्मा कामाारमाचा काशीशी वांफांध नवताना वांळमाचे लातालयण

ननभााण केरे गेरे. मा वलऴमालय भी लेऱोलेऱी खुरावा दे खीर केरा आशे .त्माभुऱे मा प्रकयणाची भुऱाऩावून चौकळी
कयण्माची भागणी भी भुख्म भांत्री दे लेंद्र पडणलीव माांच्माकडे केरी आशे

जजल्शा ऩोरीव मांत्रणेच्मा भागणी

दयम्मान गजानन ऩाटीर कथथत राच प्रकयणाची वखोर चौकळी

कयण्माची भागणी भी भुख्म भांत्री दे लेंद्र पडणलीव माांच्मा कडे केरी
आशे .राचरच
ु ऩत प्रनतफांधक वलबागाने गजानन ऩाटीर माांच्मावलरुद्ध

राचरुचऩत कामद्माअन्लमे गुन्शा दाखर केरा आशे . गुन्शा दाखर
झाल्माच्मा ददलवाऩावून भाध्मभाभध्मे उरट वुरट चचाा करून

ळावनाची ल भाझी प्रनतभा भरीन कयण्माचा प्रमत्न केरा जात आशे .
भाझा अथला भाझ्मा कामाारमाचा काशीशी वांफध
ां नवताना वांळमाचे

लातालयण ननभााण केरे गेरे. मा वलऴमालय भी लेऱोलेऱी खुरावा दे खीर
केरा आशे .त्माभुऱे

मा प्रकयणाची भुऱाऩावून चौकळी कयण्माची

भागणी भी भख्
ु म भांत्री दे लेंद्र पडणलीव माांच्माकडे केरी आशे

