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*ऑडीओ ब्रिजचम्ा भाधम्भातुन बाजऩा ऩदाधधकायी ल कामयकत ्यमांळी वाधरा वंलाद* 

6 एप्रिर 1980 योजी भुंफईतीर फादं्रा येक्रेभेळन ळजेायीर वभुद्र ककनायी बायतीम जनता ऩाटीचे ऩशीरे अधधलेळन 
वंऩनन् झारे. मा अधधलेळनात वशबागी शोणम्ाचे वौबागम् भरा राबरे. बायतयतन् अटरजींचे िेयणादामी प्रलचाय 
ऐकणम्ाची वधंी मभऱारी. अटरजींनी बाजऩाचे प्रलचाय ल ददळा आऩरम्ा बाऴणातुन वऩ्ऴट् केरी. ऩद भश्णजे 
दामीतल्, ऩद भश्णजे वेलेचे वाधन अवरम्ाचे वांगत अटरजींनी बप्रलष्मलाणी केरी, अंधेया छटेंगा, वुयज ननकरेगा, 
कभर खिरेगा, शी बप्रलऴम्लाणी ियी कयणम्ावाठी जम्ा अविंम् कामयकत ्यमांनी ऩरयश्रभ घेतरे तम्ा वलाांना आज 
वथ्ाऩना ददनाननमभतत् भी नभन कयतो अवे िनतऩादन प्रलधीभंडऱ रोकरेिा वमभतीचे िभुि तथा भाजी अथयभंत्री 
आ. वधुीय भुनगंटीलाय मांनी केरे. वधम्ा कोयोनाची दवुयी राट आरी आशे. ऩंतिधान नयेंद्र भोदी मांचम्ा नेत़तल्ात 
कोयोना िनतफंधक रवीकयण देळबयात वुरू आशे. मा रवीकयण भोशीभेरा वशकामय कयत रवीकयणात चंद्रऩूय जजरश्ा 
देळात अलल्र ठयाला अवा वकंरऩ् मा वथ्ाऩना ददलवाननभीतत् कयत तो ऩुणयतल्ाव नेणम्ाचे आलाशन आ. 
भुनगंटीलाय मानंी केरे. 
ददनांक 6 एप्रिर योजी बायतीम जनता ऩाटीचम्ा वथ्ाऩना ददनाननभीतत् आ. वधुीय भुनगंटीलाय मांनी ऑडीओ 
ब्रिजचम्ा भाधम्भातुन बाजऩा ऩदाधधकायी ल कामयकत ्यमांळी वंलाद वाधरा. मालेऱी फोरताना आ. भनुगंटीलाय ऩुढे 
भश्णारे, आज बायतीम जनता ऩाटी देळातीर वलायत जावत् वदवम् वंिम्ा अवरेरी ऩाटी आशे. मा देळातीर 
नागरयकांना ितमे्क आऩतत्ीचम्ा वभमी, वंकट वभमी बाजऩाचम्ा कामयकत ्यमांनी कामभ भदत केरी आशे. गोयगयीफाचें 
करम्ाण शी आभची िाथमभकता आशे. बमभक्ुत बायत, बुकभुक्त बायत, प्रलऴभताभक्ुत बायत, नषरलादभुक्त बायत, 

आतंकभक्ुत बायत, योजगायमुक्त बायत, लैबलळारी बायत शे बायतीम जनता ऩाटीचे धमे्म आशे. 
वेला, वंघऴय, वंघटन, वंलाद, प्रलकाव शी आभची ऩंचवुत्री आशे. बाजऩाचम्ा कामयकत ्यमांनी वाभाजजक उऩक्रभांचम्ा 
भाधम्भातुन नेशभी देळाची वेला केरी आशे. लऴयबयाऩुली जेलश्ा कोयोनाचे वकंट उद़बलरे ल रॉकडाउन रागु कयणम्ात 
आरा तम्ालेऱी चंद्रऩूय जजरश्मात ऩी.ऩी.ई. कीटचे प्रलतयण, भावक्, वॅननटामझय, पुड ऩॅकेट, धानम् ककट, ऩोरीव वुयषा 
ककट, ऩोवट्भन वुयषा ककटचे प्रलतयण, ऑटोभटॅीक वॅननटामझय भमळन, शोमभओऩॅथीक गोऱमाचें प्रलतयण, रूगण्ाचंी ने-
आण कयणम्ावाठी रूगण्लाशीका, भशीनाबय यक्तदान मळफीय आमोजजत करून तम्ाभाधम्भातुन यक्तदान, अडकरेरम्ा 
नागरयकावंाठी लाशन लम्लवथ्ा अळी प्रलप्रलध भाधम्भातुन गोयगयीफ जनतेरा भदत कयणम्ात बायतीम जनता ऩाटी 
आघाडीलय याशीरी. मा जजरश्मात बायतीम जनता ऩाटीचा प्रलवत्ाय कयणम्ावाठी झटणा-मा वलय ऩदाधधकायी ल 
कामयकत ्यमांना भी लंदन कयतो. कोयोनाचम्ा मा दवु-मा राटेचा वाभना कयतांना आऩरी ल आऩरम्ा ऩरयलायाची 
काऱजी घेत नागरयकांना वलयतोऩयी वशकामय कयणम्ाचे आलाशन तम्ांनी मालेऱी फोरताना केरे. 
वंलाद वेतुचे िावत्ाप्रलक बाजऩाचे जजरश्ाधम्ष देलयाल बोंगऱे मांनी केरे, मालेऱी बाजऩा भशानगय जजरश्ाधम्ष डॉ. 
भंगेळ गुरलाड ेमांनी आबाय भानरे. वंलाद वेतुरा जजरश्मातीर बाजऩा ऩदाधधकायी ल कामयकत ्यमांची भोठमा वंिमे्ने 
उऩजथथती शोती. 
ऑडीओ ब्रिजऩुली आ. वधुीय भुनगंटीलाय मानंी बायतभातेचे ऩुजन केरे. मालेऱी बाजऩाचे जमे्ऴठ् नेते िभोद कडु, 

बाजऩा भशानगय जजरश्ाधम्ष डॉ. भंगेळ गुरलाड,े याजेंद्र गांधी, भशाऩौय वौ. यािी कंचरायलाय, वथ्ामी वमभती वबाऩती 
यली आवलानी, बाजमुभो भशानगय जजरश्ाधम्ष प्रलळार ननफंाऱकय, कोऴाधम्ष िकाळ धायणे, वयधचटणीव वुबाऴ 
कावनगोट्टुलाय, ब्रिजबुऴण ऩाझाये, िजल्रंत कडु, वुयज ऩेदरुलाय माचंी उऩजथथती शोती. 
 


