आ वध
ु ीयबाऊ भन
ु गंटीलाय मांच्मा भागगदळगनात ९ आधनु नक दग
ु ाांचा वन्भान

प्रदे ळ बाजऩा भहशरा भोचाग वयचचटणीव हदऩारी भोकाळी मांच्मा उऩस्थथतीत ऩाय ऩडरा वोशऱा.

बायतीम जनता ऩाटी(भहशरा भोचाग) चंद्रऩयु भशानगयचे आमोजन

भशायाष्ट्रात कोयोना काऱातशी भहशरांलयीर अत्माचाय लाढरे. आम्शी त्मा वलयोधात आंदोरन कयतो ऩण ळावन रष दे त नाशी. भख्
ु मभंत्री पक्त

उऩदे ळ दे तात आणण

घयी वयु क्षषत याशण्माचा वल्रा दे तात. बाजऩा वोफत वत्तेत अवतानाशी त्मांची शीच बमू भका शोती. बाजऩा काऱातीर मोजना फंद कयणे शा एकवत्र
ू ी कामगक्रभ भशावलकाव
आघाडी वयकायचा आशे . भहशरांच्मा फचतगटारा वंजीलन दे णायी बाजऩा काऱातीर उभेद मोजना खाजगीकयण ल याजकायणावाठी भशावलकाव आघाडी वयकायने फंद
केरी. उभेदचेखाजगीकयण बाजऩा भहशरा भोचाग शोऊ दे णाय नाशी. आधनु नक नलदग
ु ाांनी आता मा वयकायरा जाफ वलचायरा ऩाशीजे अवे प्रनतऩादन प्रदे ळ बाजऩा भहशरा
भोचाग वयचचटणीव हदऩारी भोकाळी मांनी केरे.
त्मा आ. वध
ु ीयबाऊ भन
ु गंटीलाय मांच्मा भागगदळगनात बायतीम जनता ऩाटी, भहशरा भोचाग भशानगय चंद्रऩयू तपे फयु डकय वबागश
ृ क्ती वन्भान
ृ मेथे आमोस्जत, भातळ
अमबमान २०२० अंतगगत नलदग
ु ाग ऩयु थकाय वलतयण वोशळ्मात फध
ु लाय (२८ऑक्टोफय) रा प्रभख
ु ऩाशुणे म्शणून फोरत शोत्मा.
मालेऱी भंचालय कामगक्रभाच्मा अध्मषथथानी, स्ज ऩ अध्मष वंध्मा गुयनर
ु े मांची तय अनतथी प्रदे ळ बाजऩा भहशरा भोचाग उऩाध्मष लननता कानडे, भशाऩौय याखी
कंचरागलाय, बाजऩा भहशरा भोचाग स्जल्शाध्मष ये णक
ु ा दध
ु े मांची उऩस्थथती शोती.
हदऩारी भोकाळी म्शणाल्मा, शे वयकाय जनशीताचे वयकाय नाशी. ळेतक-मांना आचथगक थलातंत्र्म दे णा-मा केंद्राच्मा कामद्माची अंभरफजालणी कयण्माव शे तमाय नाशी.
भदतीच्मा नालाखारी तट
ु ऩंज
ु ी यकभ दे ऊन फऱीयाजाच्मा तडाडारा ऩाने ऩव
ु री जात आशे . कोयोनाचा प्रकोऩ जाथत अवताना दा स व स
ु केरी. ऩण ननवळलऱ बाजऩाचा वलयोध
कयाला म्शणून प्राथगनाथथऱे फंद ठे लरी, मा वयकायकडून अऩेषा क स नका. नलदग
ु ाांनी आता शा रढा भोठा केरा ऩाहशजे अवेशी त्मा म्शणाल्मा.
मालेऱी डॉ. प्रा.ऩद्भये खा धनकय, अॅड. ऩायोमभता गोथलाभी, वौ उऴा फक्
ु कालाय, वौ प्राजक्ता बारेकय, वौ चैतारी खटी, अचगना भानरलाय, वौ उऴा भेश्राभ, डॉ दीप्ती श्रीयाभे,
प्रमभरा फालणे मांचा आधनु नक दग
ु ाग म्शणून वन्भानऩत्र, वन्भान ऩदक ल बेटलथतू भान्मलयांच्मा शथते दे ऊन वत्काय कयण्मात आरा. मालेऱी लननता कानडे, याखी
कंचरागलाय मांनी वभमोचचत भागगदळगन केरे.
वत्कायारा उत्तय दे ताना अॅड. ऩायोमभता गोथलाभी मांनी वलद्मभान ऩारकभंत्रीचा खयऩव
ू वभाचाय घेत

डॉ कुणार खेभणाय मांच्मा कमभटीचा दा सफंदी लयीर अशलार

जगजाशीय कयाला अळी भागणी केरी. आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी दा सफंदीवाठी कडक कामद्माचा अध्मादे ळ काढरा, ऩण मा वयकायने ऩढ
ु े काशी केरे नाशी, माकडे
त्मांनी रष लेधरे.
कामगक्रभारा बाजऩा स्जल्शाध्मष (ग्रा) दे लयाल बडागऱे , स्जल्शाध्मष भशानगय डॉ भंगेळ गुरलाडे, उऩभशाऩौय याशुर ऩालडे, गटनेते लवंत दे ळभख
ु , बाजऩा नेते याजेंद्र गांधी,
प्रभोद कडू, प्रकाळ धायणे, दत्तप्रवंन्न भशादाणी, वब
ु ाऴ कावगोट्टूलाय,स्जऩ वदथम ब्रिजबऴ
ू ण ऩाझाये , याशुर घोटे कय,बाजमभ
ु ो स्जल्शाध्मष वलळार ननंफाऱकय, नगयवेवलका
ळीतर गुयनर
ु ,े चंद्रकरा वोमाभ, मळरा चवळशाण, भामा उईके, ऩष्ट्ु ऩा उयाडे, लननता डुकये , लंदना नतखे, ज्मोती गेडाभ, कल्ऩना फगुरकय, आळा आफोजलाय,प्रसा फोयगभलाय, प्रळांत
वलघ्नेश्लय, याभकुभाय अकाऩेमरलाय, मांची उऩस्थथती शोती.
कामगक्रभाचे प्राथतावलक ये णुका दध
ु े मांनी तय वंचारन ववलता कांफऱे मांनी केरे. लंदना तीखे मांनी आबाय भानरे. भंजुश्री कावंगोट्टूलाय मांनी वन्भानऩत्र लाचन केरे.
कामगक्रभाच्मा मळथलीतेवाठी यली जोगी, प्रज्लरंत कडू, वयु ज ऩेदर
ु लाय, वन
ु ीर डडागये , मळ फांगडे, आकाळ ठुवे, कुणार गंड
ु ालाय, ऩलन ढलऱे , वत्मभ गाणाय, प्रभोद षीयवागय,
वळ
ु ांत आक्केलाय,ळब
ु भ चगयटकय, भशे ळ याऊत,भमयू जोगे, ळब
ु भ वर
ु बेलाय, प्रलीण उयकुडे, वरभान ऩठाण आदींनी ऩरयश्रभ घेतरे.याष्ट्रगीताने कामगक्रभाची वांगता कयण्मात
आरी.

