*रवीकयण भोशीभेत चंद्रऩयू जजर ्शा दे ळात अल ्लर ठयाला शा वंकर ्ऩ बाजऩाच ्मा व ्थाऩना ददनाननभीत ्त करू मा –
आ. वध
ु ीय भुनगंटीलाय*

*ऑडीओ ब्रिजच ्मा भाध ्मभातुन बाजऩा ऩदाधधकायी ल कामयकतम
्य ांळी वाधरा वंलाद*

6 एप्रिर 1980 योजी भुंफईतीर फांद्रा ये क्रेभेळन ळेजायीर वभुद्र ककनायी बायतीम जनता ऩाटीचे ऩशीरे अधधलेळन

वंऩन ्न झारे. मा अधधलेळनात वशबागी शोण ्माचे वौबाग ्म भरा राबरे. बायतयत ्न अटरजींचे िेयणादामी प्रलचाय
ऐकण ्माची वंधी मभऱारी. अटरजींनी बाजऩाचे प्रलचाय ल ददळा आऩर ्मा बाऴणातन
ु व ्ऩऴ ्ट केरी. ऩद भ ्शणजे

दामीत ्ल, ऩद भ ्शणजे वेलेचे वाधन अवर ्माचे वांगत अटरजींनी बप्रलष्मलाणी केरी, अंधेया छटें गा, वुयज ननकरेगा,
कभर खिरेगा, शी बप्रलऴ ्मलाणी ियी कयण ्मावाठी ज ्मा अवंि ्म कामयकतम
्य ांनी ऩरयश्रभ घेतरे त ्मा वलाांना आज

व ्थाऩना ददनाननमभत ्त भी नभन कयतो अवे िनतऩादन प्रलधीभंडऱ रोकरेिा वमभतीचे िभुि तथा भाजी अथयभंत्री

आ. वध
ु ीय भुनगंटीलाय मांनी केरे. वध ्मा कोयोनाची दव
ु यी राट आरी आशे . ऩंतिधान नयें द्र भोदी मांच ्मा नेत़त ्लात

कोयोना िनतफंधक रवीकयण दे ळबयात वरू
ु आशे . मा रवीकयण भोशीभेरा वशकामय कयत रवीकयणात चंद्रऩयू जजर ्शा
दे ळात अल ्लर ठयाला अवा वंकर ्ऩ मा व ्थाऩना ददलवाननभीत ्त कयत तो ऩण
य ्लाव नेण ्माचे आलाशन आ.
ु त
भुनगंटीलाय मांनी केरे.

ददनांक 6 एप्रिर योजी बायतीम जनता ऩाटीच ्मा व ्थाऩना ददनाननभीत ्त आ. वध
ु ीय भुनगंटीलाय मांनी ऑडीओ

ब्रिजच ्मा भाध ्मभातुन बाजऩा ऩदाधधकायी ल कामयकतम
्य ांळी वंलाद वाधरा. मालेऱी फोरताना आ. भन
ु गंटीलाय ऩुढे
भ ्शणारे, आज बायतीम जनता ऩाटी दे ळातीर वलायत जाव ्त वदव ्म वंि ्मा अवरेरी ऩाटी आशे . मा दे ळातीर

नागरयकांना ित ्मेक आऩत ्तीच ्मा वभमी, वंकट वभमी बाजऩाच ्मा कामयकतम
्य ांनी कामभ भदत केरी आशे . गोयगयीफांचे
कर ्माण शी आभची िाथमभकता आशे . बमभक
ु ् त बायत, बुकभुक्त बायत, प्रलऴभताभक
ु ् त बायत, नषरलादभुक्त बायत,
आतंकभक
ु ् त बायत, योजगायमक
ु ् त बायत, लैबलळारी बायत शे बायतीम जनता ऩाटीचे ध ्मेम आशे .

वेला, वंघऴय, वंघटन, वंलाद, प्रलकाव शी आभची ऩंचवुत्री आशे . बाजऩाच ्मा कामयकतम
्य ांनी वाभाजजक उऩक्रभांच ्मा

भाध ्मभातन
ु नेशभी दे ळाची वेला केरी आशे . लऴयबयाऩल
ु ी जेल ्शा कोयोनाचे वंकट उद़बलरे ल रॉकडाउन रागु कयण ्मात
आरा त ्मालेऱी चंद्रऩूय जजर ्शमात ऩी.ऩी.ई. कीटचे प्रलतयण, भाव ्क, वॅननटामझय, पुड ऩॅकेट, धान ्म ककट, ऩोरीव वुयषा
ककट, ऩोव ्टभन वुयषा ककटचे प्रलतयण, ऑटोभॅटीक वॅननटामझय भमळन, शोमभओऩॅथीक गोऱमांचे प्रलतयण, रूग ्णांची ने-

आण कयण ्मावाठी रूग ्णलाशीका, भशीनाबय यक् तदान मळफीय आमोजजत करून त ्माभाध ्मभातुन यक् तदान, अडकरेर ्मा
नागरयकांवाठी लाशन ल ्मलव ्था अळी प्रलप्रलध भाध ्मभातन
ु गोयगयीफ जनतेरा भदत कयण ्मात बायतीम जनता ऩाटी
आघाडीलय याशीरी. मा जजर ्शमात बायतीम जनता ऩाटीचा प्रलव ्ताय कयण ्मावाठी झटणा-मा वलय ऩदाधधकायी ल

कामयकतम
्य ांना भी लंदन कयतो. कोयोनाच ्मा मा दव
ु -मा राटे चा वाभना कयतांना आऩरी ल आऩर ्मा ऩरयलायाची
काऱजी घेत नागरयकांना वलयतोऩयी वशकामय कयण ्माचे आलाशन त ्मांनी मालेऱी फोरताना केरे.

वंलाद वेतच
ु े िाव ्ताप्रलक बाजऩाचे जजर ्शाध ्मष दे लयाल बोंगऱे मांनी केरे, मालेऱी बाजऩा भशानगय जजर ्शाध ्मष डॉ.

भंगेळ गुरलाडे मांनी आबाय भानरे. वंलाद वेतुरा जजर ्शमातीर बाजऩा ऩदाधधकायी ल कामयकतम
्य ांची भोठमा वंि ्मेने
उऩजथथती शोती.

ऑडीओ ब्रिजऩल
ु ी आ. वध
ु ीय भुनगंटीलाय मांनी बायतभातेचे ऩुजन केरे. मालेऱी बाजऩाचे ज ्मेऴ ्ठ नेते िभोद कडु,

बाजऩा भशानगय जजर ्शाध ्मष डॉ. भंगेळ गर
ु लाडे, याजेंद्र गांधी, भशाऩौय वौ. यािी कंचरायलाय, व ्थामी वमभती वबाऩती
यली आवलानी, बाजमभ
ु ो भशानगय जजर ्शाध ्मष प्रलळार ननंफाऱकय, कोऴाध ्मष िकाळ धायणे, वयधचटणीव वुबाऴ
कावनगोट्टुलाय, ब्रिजबुऴण ऩाझाये , िज ्लरंत कडु, वुयज ऩेदर
ु लाय मांची उऩजथथती शोती.

