
*ऊर्जालजन वलधजन ऩरयऴद वदवम् भश्णून वंदीऩ र्ोळी आऩरी ओऱख ननभजाण कयतीर – आ. वुधीय भुनगंटीलजय* 

*वंदीऩ र्ोळी मजंनज प्रचंड फशुभतजने वलर्मी कयणम्जचे आलजशन* 

*बजर्ऩज चंद्रऩूय भशजनगय ळजखेची ऩदलीधय प्रचजय फैठक वंऩनन्* 

चंद्रऩूय जर्रश्ज शज लजघजंचज जर्रश्ज आशे. लजघ शज ळक्तीळजरी प्रजणी आशे. ऩदलीधय, फेयोर्गजय तवेच वभजर्जतीर अनम् वभुशजंचे 
प्रळन् वोडवलणम्जवजठी वंदीऩ र्ोळी मजंनज मज जर्रश्मजतून ळक्ती मभऱणजय आशे. मज जर्रश्मजत वेलेचज भंत्र देणजये आनंदलन आशे. 
तम्ज भजधम्भजतुन वेलेची ळक्ती तम्जंनज प्रजऩत् शोणजय आशे. वंलजद, वंघऴा आणण वेलज त्रत्रवुत्री चम्ज भजधम्भजतुन वंदीऩ र्ोळी 
भतदजयजंची वेलज कयणजये ऊर्जालजन वलधजन ऩरयऴद वदवम् भश्णून तम्जंची ओऱख ननभजाण कयतीर अवज वलळल्जव भजर्ी अथाभंत्री 
तथज वलधीभंडऱ रोकरेखज वमभतीचे प्रभुख आ. वधुीय भुनगंटीलजय मजंनी लम्क्त केरज. वंदीऩ र्ोळी मजंनज प्रचंड फशुभतजने वलर्मी 
कयत वलधजन ऩरयऴदेलय ननलडून ऩजठवलणम्जचे आलजशन मजलेऱी आ. भुनगंटीलजय मजंनी केरे. 
ददनजंक 18 ऑगवट् योर्ी चंद्रऩूय मेथीर रोकभजनम् दटऱक ळजऱेचम्ज प्रजंगणजत आमोजर्त वलधजन ऩरयऴदेचम्ज ऩदलीधय भतदजय 
वंघजतीर बजर्ऩज-भशजमुतीचे उभेदलजय वंदीऩ र्ोळी मजंचम्ज प्रचजयजवजठी बजर्ऩज भशजनगय ळजखेतपे आमोजर्त प्रचजय फैठकीत आ. 
वुधीय भुनगंटीलजय फोरत शोते. मजलेऱी भजर्ी कें द्रीम गशृयजर्म्भंत्री शंवयजर् अशीय, उभेदलजय वंदीऩ र्ोळी, बजर्ऩजचे जर्रश्जधम्ष 
देलयजल बोंगऱे, भशजनगय जर्रश्जधम्ष डॉ. भंगेळ गुरलजड,े फरर्जयऩूयचे नगयजधम्ष शयीळ ळभजा, यजर्ेंद्र गजंधी, वंर्म गर्ऩूये, वुबजऴ 
कजवनगोट्टूलजय, भशजऩौय वौ. यजखी कंचरजालजय, उऩभशजऩौय यजशूर ऩजलड ेआदींची प्रजभुखम्जने उऩजथथती शोती. 
मजलेऱी फोरतजनज आ. वुधीय भुनगंटीलजय ऩुढे भश्णजरे, शी प्रचजय फैठक र्म्ज रोकभजनम् दटऱक वलद्मजरमजचम्ज प्रजंगणजत आमोजर्त 
कयणम्जत आरी आशे. तम्ज रोकभजनम्जंनी वल्यजर्म् शज भजझज र्नभ्मवधद् अधधकजय आशे अवे ठणकजलून वजंगीतरे. आभश्जरज 
वल्यजर्म् मभऱजरे ऩण वुयजर्म् वथ्जवऩत शोणम्जवजठी उतत्भ, र्जणकजय रोकप्रनतननधी ननलडून र्जणे अतम्ंत गयरे्चे आशे. वलधजन 
ऩरयऴद शे लरयऴठ् वबजगशृ आशे. मज वबजगशृजचम्ज भजधम्भजतुन वंदीऩ र्ोळी ऩदलीधय, फेयोर्गजय तवेच वभजर्जतीर वला वभुशजंचे 
प्रळन् वोडवलणम्जवजठी प्रमतन्जंची ऩयजकजऴठ्ज कयतीर अवज भरज वलळल्जव आशे. यजर्म्जतरम्ज भशजवलकजव आघजडी वयकजयचम्ज 
वलयोधजत र्नतेचम्ज भनजत अवतंोऴ आशे. अधेंय नगयी चौऩट यजर्ज अळी आर् यजर्म् वयकजयची अलवथ्ज आशे. वलर् त्रफर कभी 
कयणम्जची घोऴणज वयकजयने केरी शोती, भजत्र वलर् त्रफर कभी तय केरे नजशी भजत्र 1 एवप्रररज वलर् दयलजढ मज वयकजयने केरी. 
ऩुयग्रवत्जंभधमे् बेदबजल कयत तम्जंचम्ज तोंडजरज ऩजने ऩुवणम्जचे कजभ मज वयकजयने केरे आशे. कंत्रजटदजयजंचे ऩैवे द्मजमरज मज 
वयकजयकड ेऩैवे आशे, भंत्रमजंवजठी नलम्ज गजडमज घेणम्जवजठी ऩैवे आशे भजत्र वलावजभजनम् र्नतेवजठी मज वयकजयकड ेऩैवे नजशी. 
लैधजननक वलकजव भंडऱे शे तुभचम्ज भजझ्मज वलकजवजचे कलच आशे. मज भंडऱजची भदुत वंऩरम्ज नंतयशी तम्जव भुदतलजढ न देणज-मज 
मज वयकजयरज वलदबजावलऴमी तवबूयशी पे्रभ नजशी शे भशजवलकजव आघजडी वयकजयने मवधद् केरे आशे. उऴ्कजर शोतज शोतज कजऱयजत्र 
झजरी अळी मज वयकजयने भशजयजऴट््रजची अलवथ्ज केरी आशे. अळज लजतजलयणजत वंदीऩ र्ोळी मजंचम्ज वलर्मजचम्ज भजधम्भजतुन वलकजव 
ल प्रगतीचम्ज भळजरी ऩेटवलणम्जचे आलजशन आ. वुधीय भुनगंटीलजय मजंनी मजलेऱी फोरतजनज केरे. 
भशजऩौय भश्णून नजगऩूय भशजनगयजचम्ज वलकजवजत भोरजचे मोगदजन देणजये वंदीऩ र्ोळी शे उतत्भ रोकप्रनतननधी आशे. तम्जंचम्जतीर 
वुर्जण रोकप्रनतननधी भशजयजऴट््र वलधजन ऩरयऴदेत र्जणे ल तम्ज भजधम्भजतनु मुलकजंचम्ज प्रळन्जंचम्ज वोडलणूकीचज भजगा भोकऱज शोणे 
आलळम्क आशे. मजदृऴट्ीने वंदीऩ र्ोळी मजंनज भोठमज फशुभतजवश वलर्मी कयणम्जचे आलजशन भजर्ी कें द्रीम गशृयजर्म्भंत्री शंवयजर् 
अशीय मजंनी केरे. वलधजन ऩरयऴदेचज नजगऩूय वलबजगीम ऩदलीधय भतदजय वंघ शज बजर्ऩजचज फजरेककरर्ज आशे. मज भतदजय वंघजतीर 
बजर्ऩजची वलर्मी ऩयंऩयज आऩण कजमभ यजखणजय अवून ऩदलीधय, फेयोर्गजयजंचम्ज प्रळन्जंचम्ज वोडलणूकीरज आऩण प्रजधजनम् देणजय 
अवरम्जचे उभेदलजय वंदीऩ र्ोळी मजलेऱी फोरतजनज भश्णजरे. 
कजमाक्रभजचे वंचजरन प्रळजंत आले मजंनी केरे. प्रचजय फैठकीरज ऩदलीधय भतदजयजंची भोठमज वंखमे्ने उऩजथथती शोती. 
 


