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क  गे्रशचे नेते, मऱुचे माजी नगराध् यस िळजय िचमययाऱळार या ् याशष ंश  य क  गे्रश ळ रा् रळादी 
क  गे्रश काययकर्त याांनी भज भारतीय जनता ऩार्टीत प्रळेऴ घेतऱा. ंथयम त्री शधुीर मनुग र्टीळार, माजी 
कें द्रीय गषृराज् यम त्री ष शराज ंषीर, भ. नानाजी ऴामकुले, भ. श जय धारे्ट, भाजऩाचे जजल् षाध् यस 
षरीऴ ऴमाय या ् या उऩजतथतीत िळजय िचमययाऱळार या नी र्त या ् या शमथयका शष भाजऩात प्रळेऴ 
घेतऱा. िळधानशभा ननळयणकूी् या तडायाळरषी क  गे्रश ळ रा् रळादीऱा ऱागऱेऱी गलती शुरूच ंशनू 
मऱु ऴषर ळ ताऱकु् यात क  गे्रश ळ रा् रळादी क  गे्रशऱा षा मा ा धक् का मानऱा जात भषे. 

याळेली ंथयम त्री शधुीर मनुग र्टीळार, माजी कें द्रीय ंथयराज् यम त्री ष शराज ंषीर या नी िळजय 
िचमययाऱळार या ् याशष न याने प्रळेशऴत ऩदािधकारी ळ काययकर्त याांना भाजऩाचे दपु ऩरे्ट घाऱनु 

ऩसप्रळेऴाबाबत ऴुभे् छा लदल् या. शधुीरभाऊ भगे ब ा, भारतीय जनता ऩार्टी जज दाबाद ंऴा 
घावणा नी ऩररशर नननादनू गेऱा षाता. 

ंथयम त्री शधुीर मनुग र्टीळार या नी मऱु ऴषरात तशेच मऱु ताऱकु् या् या ग्रामीण भागात केऱेऱी 
ंश  य िळकाशकामे तशेच र्त या ् या नेतरृ्त ळात शरुू ंशऱेऱा च द्रऩूर जजल् षयाचा िळकाश यामलेु 
भऩण प्रभािळत झाऱा ंशनू याऩु े शधुीर मनुग र्टीळार या ् या नेतरृ्त ळात या जजल् षया् या िळकाशात 
यागदान देण् याची भऩऱी इ् छा भषे. िळकाशाशा भ भारतीय जनता ऩार्टी षाच शमथय ऩयायय ंशनू 
शधुीर मनुग र्टीळार या ् या िळजयाशा भ भऩण शळयऴक् तीननऴी प्रयर्त न करणार ंशल् याचे प्रनतऩादन 
मऱुचे माजी नगराध् यस िळजय िचमययाऱळार ् षणाऱे. याळेली मऱुचे माजी नगर ऩररवद 
उऩाध् यस िळजय गागीरळार, माजी नगरशेळक राज ूकामये, रा् रळादी क  गे्रशचे माजी ताऱकुाध् यस 
श जय येराजळार, शामाजजक काययकते लदनेऴ जड्यीळार, येरगा ळ येथीऱ लदनकर नागाऩूरे, ब यू कार्टळऱे, 

िळठ् ऱ नागाऩूरे, शनुनऱ झाय,े ंमन नागाऩूरे, िळज ूऩेंदार, च द ूऴेयमाके, ंननऱ नागाऩरेू, उमाजी 
ऱेनगरेु, नथ् थजुी भायर, िऩऩरी लदसीत येथीऱ रमेऴ गेयाम, ऩु यशऱक गेयाम, ऩु यशऱक मेश्राम, भाऊराळ 
मयाळी, धमयराज मयाळी, मकु् तेश् ळर ननकुरे, ऱाऱाजी देळतले, श ताव गेयाम, गरुूदाश कुलमेथे, दीऩक 

मयाळी, िचखऱी येथीऱ मनाज मु गमाय,े ऩळन चा भारे, राषन कन् नमळार, ऱाकमेऴ कयत कर, िळरई 
येथीऱ ऩुरूवार्त तम ळा ई, ंऴाक चषारे, प्रकाऴ ळा ई भदी नी भाजऩात प्रळेऴ घेतऱा भषे. 

 


