नलवायीतीर ननलडणुक प्रचायात ना.वुधीय भुनगंटीलाय मांना उत्तभ प्रनतवाद

बाजऩा उभेदलाय याकेळ दे वाई मांना वलक्रभी भतांनी ननलडून आणण्माचा ननधााय

नलवायी, गुजयात, दद 18 नोव्शें फय 2022:

नलवायीतीर ननलडणुक प्रचायात भशायाष्ट्राचे लने , वांस्कृनतक कामा आणण भत्सस्मव्मलवाम भंत्री ना.श्री. वुधीय भुनगंटीलाय मांना
उत्तभ प्रनतवाद मभऱारा. जनतेचा प्रनतवाद ऩाशाता नलवायीतीर बाजऩा उभेदलाय श्री याकेळ दे वाई शे वलक्रभी भतांनी वलजमी
शोतीर अळी खात्री ना.श्री भन
ु गंटीलाय मांनी व्मक्त केरी आशे .

गेरी जलऱऩाव 27 लऴे नलवायीत बाजऩा उभेदलाय वलजमी शोत अवून प्रत्समेक ननलडणुकीत भताधधक्मात वलक्रभी लाढ शोत आशे .
माशीलेऱी शी ऩयं ऩया कामभ यादशर अवा वलश्लाव ना.श्री.भुनगंटीलाय मांनी व्मक्त केरा आशे .

ळक्र
ु लायी दऩ
ु ायी लंदे बायत एक्वप्रेवने ना.श्री भुनगंटीलाय मांचे वूयत मेथे आगभन झारे आणण तेथन
ू ते थेट नलवायीतीर डीआय
पाभा मेथे जादशय वबेवाठी यलाना झारे. बाजऩाध्मष जे.ऩी.नड्डा मांच्मा प्रभुख उऩस्स्थतीत झारेल्मा मा वबेव प्रचंड जनवभुदाम
उऩस्स्थत शोता. त्समांनंतय स्थाननक कामाकत्समाांळी ना.श्री. भन
ु गंटीलाय मांनी वंलाद वाधरा.

दऩ
ु ायी उळीया नलवायीचे नगयाध्मष स्जगीळबाई ळाश मांच्मा घयी फुथप्रभुख आणण भदशरा ऩदाधधकाऱमांची फैठक आमोस्जत
कयण्मात आरी शोती. त्समानंतय एका दशये कायखान्मातीर काभगाय प्रनतननधींळी ना.भुनगंटीलाय मांनी वंलाद वाधरा. नंतय एका
नुक्कड वबेव त्समांनी वंफोधधत केरे. कार वंध्माकाऱी उळीया वयस्लती नगय, मवंधी कॉरोनी इत्समादद ऩरयवयात घयोघयी वंऩका
कयण्मात आरा. त्समात प्रधानभंत्री आलाव मोजनेतीर राबार्थमाांच्मा बेटीलय बय दे ण्मात आरा शोता. मा ऩदमात्रेवशी यदशलाळांचा
उत्सस्पूता प्रनतवाद मभऱारा. गज
ु यातेतीर बाजऩा वयकायने वलवलध षेत्रात उत्तभ काभधगयी केरी अवन
ू नागरयकांनी ऩन्
ु शा बाजऩारा
वलक्रभी भतदान कयत मा काभधगयीची ऩालती द्माली अवे आलाशन ना.श्री. भुनगंटीलाय मांनी नागरयकांळी फोरतांना केरे. त्समानंतय
यात्री उळीया बाजऩा भध्मलती ननलडणुक कामाारमात ऩदाधधकाऱमांळी वंलाद वाधत त्समांनी एकूण ननलडणुक ननमोजनाचा आढाला
घेतरा आणण काशी भौमरक वच
ू नाशी केल्मा.

नुक्कड वबा, ऩदमात्रा, घयोघयी वंऩका, फुथ प्रभुख फैठक, रोकप्रनतननधींची फैठक, वलवलध आघाड्मांच्मा फैठका, वलवलध वाभास्जक
वंघटना आणण वभाजातीर प्रबाली व्मक्तींच्मा बेटीगाठी आणण ऩष कामाकत्समाांच्मा व्मस्क्तगत बेटी अळी ना.भुनगंटीलाय मांच्मा
प्रचाय दौऱमाची वाधायण रूऩये खा आशे .

