५० लऴषाची वलजमी ऩयं ऩयष कषमभ यषहशर : वुधीय भुनगंटीलषय

वंदीऩ जोळी मषंचे नषभषंकन अजा दषखर : नष.ननतीन गडकयी मषंनी हदरष आळीलषाद

नषगऩूय. नषगऩूय ऩदलीधय भतदषय वंघ शष बषजऩचष गड आशे . ज्मषलेऱी बषयतीम जनतष ऩषषची केंद्र आणण
यषज्मषत कुठे शी वत्तष नव्शती त्मषलेऱीशी मष भतदषय वंघषत बषयतीम जनतष ऩषटीचष उभेदलषय वलजमी झषरेरष
आशे . भषगीर ५० लऴषाभध्मे हदलंगत गंगषधययषल पडणलीव, ऩंडडत फच्छयषज व्मषव मषंच्मषऩषवन
ू ते ऩढ
ु े नष.
ननतीन गडकयी, प्रष.अननर वोरे मषंनी ऩदलीय भतदषय वंघषत वलजमषचष झेंडष रशयलत ठे लरष. शी बषजऩषच्मष
वलजमषची ऩयं ऩयष आशे , मषत कधीशी खंड ऩडणषय नषशी. नषगऩूय वलबषगषतीर भतदषय वुस आणण वुशळक्षषत
आशे त. मषच भतदषयषंनी नष.ननतीन गडकयी मषंची ऩदलीधयषंचे प्रनतननधी म्शणन
ू एकदष बफनवलयोध ननलड
केरेरी आशे . वलबषगषतीर शे वुस, वुशळक्षषत भतदषय ऩुढेशी बषजऩषरषच वषथ दे तीर आणण शी ननलडणूक
जजंकून वलजमषची ऩयं ऩयष कषमभ यषखतीर, अवष ठषभ वलश्लषव यषज्मषचे भषजी भंत्री वुधीय भुनगंटीलषय मषंनी
व्मक्त केरष.

नषगऩूय ऩदलीधय भतदषय वंघषचे बषयतीम जनतष ऩषटीचे उभेदलषय नषगऩूय ळशयषचे भशषऩौय वंदीऩ जोळी
मषंनी आज गुरूलषयी (तष.१२) वलबषगीम आमुक्त कषमषारमषत नषभषंकन अजा दषखर केरष. मषलेऱी भषजी
भंत्री वुधीय भन
ु गंटीलषय, प्रष.अननर वोरे, ननलडणूक प्रभुख चंद्रळेखय फषलनकुऱे , भषजी भंत्री ॲड.वुरेखष कंु बषये ,
बषजऩष ळशयषध्मष आभदषय प्रलीण दटके, नषगऩयू जजल्शष बषजऩष अध्मष डॉ.यषजील ऩोतदषय, खषवदषय
डॉ.वलकषव भशषत्भे, गडचचयोरीचे खषवदषय अळोक नेते, आभदषय चगयीळ व्मषव, शळषक आभदषय नषगो गषणषय,
दक्षषण नषगऩूयचे आभदषय भोशन भते, ऩूला नषगऩूयचे आभदषय कृष्णष खोऩडे, भध्म नषगऩूयचे आभदषय वलकषव
कंु बषये , उऩभशषऩौय भनीऴष कोठे , बषयतीम जनतष ऩषटी मल
ु ष भोचषाच्मष ळशय अध्मष शळलषणी दषणी, बषजऩष
प्रदे ळ वचचल तथष भनऩष वलधी वशभती वबषऩती ॲड.धभाऩषर भेश्रषभ, आयोग्म वशभती वबषऩती लीयें द्र
कुकये जष, भषजी आभदषय वध
ु षकय दे ळभुख, भषजी भशषऩौय नंदष जजचकषय, नगयवेलक वंजम फंगषरे, प्रष.प्रभोद
ऩें डके मषंच्मषवश बषजऩचे ऩदषचधकषयी ल कषमाकते वलबषगीम आमक्
ु त कषमषारम ऩरयवयषत उऩजथथत शोते.

मषलेऱी भषजी भंत्री वुधीय भुनगंटीलषय मषंनी भशषऩौय वंदीऩ जोळी मषंनष वलजमषच्मष ळब
ु ेच्छष हदल्मष. ते
म्शणषरे, यषज्मषतीर वयकषय शे भशषवलकषव आघषडीचे नवून भशषबफघषडीचे वयकषय आशे . मष वयकषयकडून
वरू
ु लषतीऩषवन
ू च वलदबषालय अन्मषम शोत आरष आशे . आतष नषगऩयू कयषयषचष बंग कयण्मषइतऩत मष
वयकषयची भजर गेरी आशे . नषगऩूय कयषयषत हशलषऱी अचधलेळन घेण्मषचे दळावलरे अवतषनषशी केलऱ
कोयोनषचे कषयण दषखलून भफ
ुं ईरष अचधलेळन घेतरे जषत आशे . ऩजश्चभ भशषयषष्र, भयषठलषड्मषत ऩूय
आल्मषनंतय नतथे ऩषशणी कयषमरष जषणषऱ्मष, भोठी भदत जषहशय कयणषऱ्मष वयकषयकडून वलदबषातीर ऩयु षलय
‘ब्र’शी ननघषरष नषशी. वलदबषावोफत शोत अवरेल्मष मष वषलत्र लषगणक
ु ीरष उत्तय दे ण्मषची वंधी ऩदलीधय
ननलडणुकीच्मष भषध्मभषतून आरेरी आशे . नेशभीच अन्मषम वशन कयणषऱ्मष वलदबषात मषऩुढे शष अन्मषम
वशन केरष जषणषय नषशी, अवष इळषयषशी भषजी भंत्री वध
ु ीय भुनगंटीलषय मषंनी हदरष.

ऩदलीधय, शळषकषंच्मष प्रश्नषंनष न्मषम दे णषय : वंदीऩ जोळी

वलबषगीम आमुक्त वंजील कुभषय मषंच्मषकडे नषभषंकन अजा वषदय केल्मषनंतय भशषऩौय वंदीऩ जोळी मषंनी
भषध्मभषंळी वंलषद वषधरष. ते म्शणषरे, ऩदलीधय भतदषय वंघषचष गड कषमभ यषखण्मषची बषजऩषची ऩयं ऩयष
मषलेऱीशी कषमभ यषहशर मषभध्मे कुठरीशी ळंकष नषशी. ऩषषतीर ज्मेष्ठ नेते केंद्रीम भंत्री ननतीन गडकयी,
वलयोधी ऩषनेते तथष भषजी भुख्मभंत्री दे लेंद्र पडणलीव, भषजी भंत्री वुधीय भुनगंटीलषय, ननलडणूक प्रभुख
चंद्रळेखय फषलनकुऱे , मषऩूलीचे ऩदलीधय भतदषय वंघषचे आभदषय प्रष.अननर वोरे मषंच्मषवश ऩषषतीर वलाच
भषन्मलय नेते, ऩदषचधकषयी मषंच्मषऩषवून ते वलावषभषन्म कषमाकते शे वला वोफत अवल्मषने वलजमषचष
आत्भवलश्लषव आशे . बषयतीम जनतष ऩषटीने एक वषभषन्म मल
ु ष भोचषाचष कषमाकतषा अवरेल्मष व्मक्तीरष
भशषऩौय ऩदषऩमंत अनेक जफषफदषऱ्मष हदल्मष. त्मष जफषफदषऱ्मष ज्मष ननष्ठे ने आणण प्रषभषणणकऩणे
थलीकषयल्मष आणण ऩषय ऩषडल्मष त्मषच ननष्ठे ने ऩदलीधयषंचष प्रनतननधी म्शणून जफषफदषयी ऩषय ऩषडेन शष
वलश्लषव आशे . भशषवलकषव आघषडीचे वयकषय मेतषच वलदबषालय शोत अवरेरष अन्मषम आज वलषंनषच हदवू
रषगरष आशे . मष अन्मषवलयोधषत प्रवंगी वंघऴा कयण्मषची आऩरी बशू भकष यषहशर. इथरे ऩदलीधय, शळषक,
फेयोजगषय मष वलषंच्मष प्रश्नषंनष न्मषम दे ण्मषवषठीच कषमा केरे जषईर, अवेशी वंदीऩ जोळी मषंनी वषंचगतरे.

नष.ननतीन गडकयींनी हदरे आळीलषाद

प्रषयं बी केंद्रीम भंत्री ननतीन गडकयी मषंच्मष ननलषवथथषनी जषउन भशषऩौय वंदीऩ जोळी मषंनी बेट घेतरी.
मषलेऱी नष. ननतीन गडकयी मषंनी ळषर दे उन वंदीऩ जोळी मषंचष वत्कषय केरष आणण वलजमषवषठी आळीलषाद
हदरे. केंद्रीम भंत्री ननतीन गडकयी मषंनी चषयदष ऩदलीधयषंचे प्रनतननचधत्ल करून यषज्मषत नलष आदळा ठे लरष
आशे . त्मषंनी भशषऩौय वंदीऩ जोळी मषंच्मष आजऩमंतच्मष कषमषाची प्रवंळष कयीत ऩुढीर ननलडणूक
जजंकण्मषवषठी आळीलषाद हदरे. मषऩूली भशषऩौय वंदीऩ जोळी मषंनी त्मषंच्मष ननलषवथथषनी त्मषंच्मष भषतोश्रींचे
आळीलषाद घेतरे, लडीर हदलंगत हदलषकययषल जोळी मषंच्मष प्रनतभेरष अशबलषदन केरे. मषलेऱी बषयतीम जनतष
ऩषटी मुलष भोचषाच्मष ऩदषचधकषऱ्मषंनी ऩुष्ऩशषय घषरून वंदीऩ जोळी मषंनष वलजमषवषठी ळब
ु ेच्छष हदल्मष.

अजा वषदय कयण्मषऩूली फषफषवषशे फषंनष अशबलषदन

ऩदलीय भतदषय वंघ ननलडणुकीचष नषभषंकन अजा वषदय कयण्मषऩूली भशषऩौय वंदीऩ जोळी मषंनी वंवलधषन
चौकषत बषयतयत्न डॉ.फषफषवषशे फ आंफेडकय मषंच्मष ऩत
ु ळ्मषरष भषल्मषऩाण करून नभन केरे. मषलेऱी उऩजथथत
शजषयो कषमाकत्मषंकडून वलजमषचष जमजमकषय कयण्मषत आरष. प्रषयं बी बषजऩचे प्रदे ळ वचचल तथष भनऩषचे
वलधी वशभती वबषऩती ॲड.धभाऩषर भेश्रषभ मषंनी भशषऩौय वंदीऩ जोळी मषंनष ननऱष दऩ
ु ट्टष दे त त्मषंचे
थलषगत केरे.

