*वभाजहशतावाठी ऩोरीव वयु क्षषत अवणे आलश्मक - प्रकाळ धायणे*
*कोठायीत ऩोलरवाांची आयोग्म तऩावणी*
*आ. वुधीय भुनगांटीलाय माांच्मातपआ आयोग्म वुयषा टकटचे तलतयण*
कोयोनाच्मा वांकटातशी बायतीम जनता ऩाटी जनतेच्मा ऩाठीळी बक्कभऩणे उबी आशे . मा जनतेरा वांयषण
ऩोरीव दे तात. कोयोना भशाभायीत जीलाची ऩयला न कयता शे मोद्धे कामययत आशे त. ते वुदृढ अवतीर तयच
शे मद्
ु ध जजांकता मेईर. वभाजहशतावाठी ऩोरीव ल तमाांचा ऩरयलाय वयु क्षषत अवणे आलश्मक आशे , अवे
प्रततऩादन बाजऩा नेते प्रकाळ धायणे माांनी केरे.

ते कोठायी मेथे आज फुधलाय (२० भे) रा बायतीम जनता ऩाटय च्मा लतीने आमोजजत वुयषा यषक टकट
तलतयण उऩक्रभात अध्मष म्शणून फोरत शोते. मालेऱी वलय ऩोरीव अधधकायी ल कभयचा-माांची आयोग्म

तऩावणी कयण्मात आरी. तय आ. वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांचे तपआ वलायना आयोग्म वयु षा टकट दे ण्मात आरी.
मालेऱी प्रभख
ु अततथी म्शणून फल्रायऩयू ऩ.व.वलभती वदस्म वोभेश्लय ऩदभधगयीलाय, कृऴी उतऩन्न फाजाय

वलभती वदस्म वुनीर पयकड़े, ग्रा.ऩां. वदस्म स्नेशर हटम्फडडमा, वशाय्मक ऩोलरव तनयीषक वांतोऴ अांबफके,
डॉ भांगेळ गुरलाडे, प्रळाांत तलघ्नेश्लय, डॉ याभकुभाय, आकाऩेलरलाय, उज्लर धाभनगे माांची उऩजस्थती शोती.
मालेऱी फोरताना प्रकाळ धायणे म्शणारे, कोयोना वांकटाचा वाभना फये च हदलव कयाला रागणाय आशे .
तमाभऱ
ु े वयु क्षषत ल वजग याशणे शाच तमालय उऩाम आशे . वगळ्मा तनमभाांचे ऩारन केरे तय कोयोनाचा
लळयकाल घयात शोणाय नाशी. नागरयकाांना शी लळस्त कक्त ऩोरीव रालू ळकतात, अवेशी ते म्शणारे.

मा प्रवांगी वशाय्मक ऩोलरव तनयीषक वांतोऴ अांबफके माांनी कोयोना वांकटातच नाशीतय नेशभीच १००%
वशकामय दे ण्माचे आश्लावन हदरे.
डॉ भांगेळ गुरलाडे माांनी आ. वुधीय भुनगांटीलाय माांनी गेल्मा ५६ हदलवात कोयोना वांकटात केरेल्मा
भदतकामायचा उल्रेख कयीत आयोग्म टकटचे भशतल तलळद केरे.

कोठायी डॉ गर
ु लाडे आणण प्रा.आ.केंद्राचे डॉ ळयीप इकफार ळेख माांचे नेततृ लात आयोग्म कभयचायी दग
ु ायलती

गेडाभ ल वतीळ लवडाभ माांनी आयोग्म तऩावणी केरी. ऩरय.ऩो.उऩतन. एव फी धोडके माांनी आबाय भानरे.
तलळेऴ म्शणजे वलाांलय ऩुषऩाांचा लऴायल करून कोठायी ऩोलरवाांनी तनयोऩ हदरा.

