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*मब
ुां ई,ता.९*: 'शेळा, शांघटन, शांळाद, शांघवव आणण वळकाश या ऩांचशत्र
ू ी नुशार भारतीय जनता ऩाटीची
ऩायाभरणी झाऱी अशन
ू कायवकर्तयाांनी याचा अळऱांब केल्याश राष्ट्रहषताचे आमचे ध्येय ननश्चचत

शाध्य षोईऱ. ऩांतप्रधान नरे नर मोदी याांच्या नेतर्तृ ळात र्तया हदऴेने ळाटचाऱ दे खीऱ शरू
ु झाऱी आषे ,
अशे प्रनतऩादन करून शळवशामानय माणशाच्या षक्काशाठी शांघवावची तयारी ठे ळा अशे आळाषन

भारतीय जनता ऩाटीचे ज्येष्ट्ठ नेते आणण माजी अथवमत्र
ां ी शध
ु ीर मन
ु गांटीळार याांनी आज केऱे.
रामभाऊ म्षालगी प्रबोधधनी येथे आयोश्जत औशा वळधानशभा मतदारशांघातीऱ भाजऩा

कायवकर्तयाांच्या प्रशऴसण कायवऴाले त ते बोऱत षोते. औशा मतदार शांघाचे आमदार अशभमनयू ऩळार
याळेली मांचाळर उऩश्थथत षोते.

शध
ु ीर मन
ु गांटीळार याळेली म्षणाऱे की भारतीय जनता ऩाटी चा इनतषाश र्तयाग, बशऱदान आणण

शमऩवणाचा आषे . राष्ट्र शळोतोऩरी षे ध्येय ननश्चचत करून शत्ता कारणाशाठी राजकारण न करता
शमाजातल्या ऴेळटच्या घटकाांऩयांत वळकाशाचा मागव खऱ
ु ा करण्याचे ध्येय भारतीय जनता ऩाटीच्या
मऴ
ु ीत घडऱेल्या प्रर्तयेक कायवकर्तयावचे आषे . दे ऴात अडीच षजाराषून अधधक ऩस आषे त ऩरां तु
यामध्ये भाजऩा षा एकमेळ अशा ऩस आषे जो नेता आणण ऩररळार याऩेसा शांघटन आणण

कायवकताव याांच्या बलाळर मोठा झाऱाय. यातऱा प्रर्तयेक कायवकताव ननष्ट्ठे ने आणण शेळाव्रती भाळनेने
झऩाटल्यागत काम करतो. वळऴेव म्षणजे ऩांडडत दीनदयाऱ उऩाध्याय याांच्या एकार्तम मानळ ळाद
या शांकल्ऩनेतून ऴेळटच्या माणशाचे कल्याण या उद्हदष्ट्टाने काम करणारा भाजऩाचा कायवकताव
केळल ननळडणक
ू नाषी तर जनतेची मने श्जांकण्याचा प्रयर्तन करतो, म्षणन
ू च वळचळ गौरळ नरें र
मोदी याांच्याशारखा भाजऩाचा नेता जगात शळावत ऱोकवप्रय झाऱा आषे .

अनेक आव्षाने शध्या दे ऴाशमोर आषे त, शमाजाशमोर आषे त. र्तयाळर मात करण्याशाठी भारतीय
जनता ऩाटीच्या कायवकर्तयाांशऴळाय ऩयावय नाषी अशा वळचळाश दे ऴातीऱ जनतेऱा झाऱा आषे .
म्षणन
ू च आऩऱी षी जबाबदारी अधधक ळाढऱी आषे याची जाणीळ प्रर्तयेकाने ठे ळायऱा षळी अशे
आळाषन दे खीऱ र्तयाांनी केऱे. केंर ऴाशनाने शरू
ु केऱेल्या वळवळध योजनाांची माहषती जनतेऩयांत
ऩोषोचळून षक्काच्या मागण्याांशाठी शांघवव करण्याची तयारी ठे ळा अशे आळाषन दे खीऱ शध
ु ीर
मन
ु गांटीळार याांनी याळेली केऱे.

