तेजस्वळनीींचा षा जागर ऴक्तीदायायी ेरे ऱ – शौ. चचत्रा ळाघ

महषऱा नामक ऴक्तीक्र अ िच क ऴक्तीऴाऱव षाळे – ी. शु ीर मुनगींटवळार

भाजपा महषऱा मोचाातर्फे चींर अपूरात तेजस्वळनी महषऱा जागर शम्मेऱन शींपन

भारत वळतींत्र ाा्यापाशून ीजपयत को्याषव शरकारने महषऱाींशाेज जेळ े केऱे नाषव यापेसा तकतीतरव हषतकारक रन्ाय पींतरधा ान नर् र अ मोदायव
याींनी घेतऱे ीषे त. ीज राज्यात महषऱा िशुरसीत ीषे त. शषा महषयाच्या मुऱवळर ाऱाकार ाा्याच्या घटना घ त ीषे त. महषऱाींळरवऱ ळा ते
ियाचार रो्यात राज्य शरकार ियऴवळी ेरऱे ीषे . या शींदायभाात्या काययायाची रधाभाळी िींमऱाजाळ्ी षोत नाषव षे चचत्र िरतऴय दायदाय
ु े ळी ीषे .
मऱ
ु गा ीण् मऱ
ु गी एकशमान ीषे षव भाळना रधायेक वत्री ने जपाळी, िशे ीळाषन भाजपाच्या रधादाये ऴ ापायसा शौ. चचत्र ळाघ याींनी केऱे.
तेजस्वळनीींचा षा जागर ऴक्तीदायायी ेरे ऱ, िऴी िपेसा याींनी याळेली यक्त केऱव. भारतमाता या ऴ्दायातच माता ीषे . वत्री षव जननी ीषे . तो
एक शूर ीषे , थळचार ीषे , ऴक्तीक्र अ ीषे . षे ऴक्तीक्र अ िच क ऴक्तीऴाऱव षाळे याशाेज रधायनाींची ऴ ा करा, िशे ीळाषन थळ ीमीं ल ऱोकऱे्ा
शममतीचे रधामु् ळ माजी ि म
ा ींत्री ी. शु ीर मुनगींटवळार याींनी केऱे.

हदायनाींक ७ र्फेब्रुळारव रोजी चींर अपूर ये ीऱ जैन भळन ये े भाजपा महषऱा मोचाा चींर अपूर मषानगर ऴा्ेतर्फे ीयोस्जत मकर शींक्ाींती ाशळ तशेच
तेजस्वळनी महषऱा जागर शम्मेऱनात ी. शु ीर मुनगींटवळार ाोऱत षोते. याळेली मींचाळर भाजपाच्या मषारार रधादाये ऴ ापायस शौ. चचत्रा
ळाघ, भाजपा महषऱा मोचाा मषारार शरचचट्ीश शौ. िस्नळनी स्जचकार, रधादाये ऴ महषऱा मोचाा ापायसा शौ. ळरनता कान े, मषापौर शौ. रा्ी
कींचऱााळार, मषानगर महषऱा मोचाा ियसा त ा माजी मषापौर शौ. िींजऱव घोटे कर ीदायवींची रधाामु्याने ापस्व ती षोती. याळेली पारीं परवक ळेवातीऱ
ऱषान मुऱवींनी हदायपरधाज्ळऱन केऱे.

याळेली ाोऱताना महषऱा मोचाा रधादाये ऴ शरचचट्ीश शौ. िस्नळनी स्जचकार म्ष्ा्या, भारतीय जनता पाटीचे शींघटन ालकट करयाशाेज महषऱाींनी
शक्ीय योगदायान दाये याची ीळनयकता ीषे . ीजळरची रधायेक क्ाींती महषऱा ऴक्तीमुले यऴवळी ााऱव ीषे . महषऱा ऴक्ती षे भारतीय शींवकृतीचे
ाऱव ान ीषे िशेषव िस्नळनी स्जचकार याळेली ाोऱताना म्ष्ा्या. कायाक्माचे रधाावताथळक शौ. िींजऱव घोटे कर याींनी केऱे. राज्यात भारतीय
जनता पाटीचे शरकार िशताना महषऱाींशाेज िनेक क्या्कारव योजना रााथळयात ी्या. क्र अातीऱ मोदायव शरकारने शुदाया महषऱाींच्या
क्या्ाशाेज िनेक योजना रााथळ्या ीषे त. या योजना महषऱाींपयत पोषचळत या मायमातुन भारतीय जनता पाटीचे शींघटन िच क ालकट
करयाळर भर दाये याचे ीळाषन शौ. िींजऱव घोटे कर याींनी केऱे.

याळेली षलदायवकींु कु कायाक्म शींपन ााऱा, महषऱाींना ळा् थळतरवत करयात ीऱे. कायाक्माचे शींचाऱन एकता थपतुऱळार याींनी केऱे. कायाक्माच्या
यऴवळीतेशाेज मषामींत्री शौ. मऴऱा चषा्, शौ. शपना नामप्ऱवळार, शौ. रधाहा गीं ेळार, शौ. चींर अकऱा शोयाम, शौ. मऱऱाळती रथळदायाश, शौ. तकर्
भ के, शौ. मींजूश्री काशनगोट्टूळार, शौ. थळऴा्ा राजुरकर, शौ. तकर् ाुटऱे, कु. मोरनवा मषातळ, शौ. ळींदायना रा ारपळार, शौ. मशीं ु राजगुरे, शौ. रे ्ुका
घो व
े ळार, शौ. ऴभ
ु ाींगी हदायकों ळार, शौ. रममता यादायळ, शौ. शु ा शषारे , शौ. स्वमता रे भनकर, शौ. कथळता जा ळ, श्रीमती पन
ु म गर ळा, शौ. मशमा
ानकर, शौ. ऴोभा यादायळ, शौ. रीं जना ामाटे , शौ. रनऴा शमाजपती, शौ. शुऱोचना कुलशींगे, शौ. ावा मेश्राम, शौ. शुममत्र ाोा ,े शौ. शुनींदाया भेदायोरकर, शौ.
शायरा शैय्यदाय ाानो, ीदायवींनी ि क पररश्रम घेतऱे. कायाक्माऱा महषऱाींची मोेया शीं्ये ने ापस्व ती षोती.

