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नागऩयू, ता. १ : बायतीम जनता ऩार्टी प्रबाग क्र. ३७ च्मा लतीने वबुाऴनगय दत्त 
भंददय मेथे आयोग्म शळबफयाच ेआमोजन कयण्मात आरे शोत.े ऩरयवयातीर वभुाये ५०० 
नागरयकांनी आयोग्म शळबफयात वलवलध तऩावण्मा करून घेतल्मा. 

शळबफयाच े उद घार्टन भशाऩौय नंदा जजचकाय मांच्मा शस्त े कयण्मात आरे. मालेऱी 
भनऩातीर वत्ताऩष नेते वंदीऩ जोळी, बाजऩ दक्षषण-ऩजचचभ वलधानवबा 
भतदायवंघाच े ऩारक याजील शडऩ, दक्षषण-ऩजचचभ बाजऩ अध्मष यभेळ बंडायी, 
नगयवेवलका वोनारी कडू, बाजऩच े वंऩकक  प्रभखु वललेक तयावे, वलभरकुभाय 
श्रीलास्तल, श्रीऩाद फोयीकय, वचचन कयऱकय, आळीऴ ऩाठक, वयुेंद्र ऩांड,े गज ूननशळतकय, 

श्री. बोरे, भनऩाच्मा आयोग्म अचधकायी डॉ. बालना वोनकुवऱे, लदैमकीम अचधकायी 
डॉ. वलजम जोळी, केअय शॉस्ऩीर्टरच े डॉ. लरुण बागकल, ळावकीम लदैमकीम 
भशावलदमारमाच्मा दंतचचककत्वा वलबागाच्मा अचधष्ठाता शवधं ू गणलीय उऩजस्थत 
शोत.े 



दीऩप्रज्लरन करून आयोग्म शळबफयाच े उद घार्टन कयण्मात आरे. मालऱेी फोरताना 
भशाऩौय नंदा जजचकाय म्शणाल्मा, बायतीम जनता ऩार्टीच्मा भाध्मभातून ळशयात 
दठकदठकाणी आयोग्म शळबफयाच्मा भाध्मभातून नागरयकांना भशागड्मा आयोग्म 
वोमींचा राब भोपत देण्मात मेत आशे. याज्माच ेभखु्मभंत्री देलेंद्र पडणलीव माचं्मा 
नेततृ्लात याज्मबयात वरुू अवरेल्मा शळबफयांच्मा भाध्मभातून आयोग्मदामी मोजनांचा 
राबशी जनतेरा देण्मात मेत अवल्माच ेत्मानंी वांचगतरे. 

वत्ताऩष नतेे वंदीऩ जोळी मांनी आयोग्म शळबफयाच्मा आमोजनाफाफत आमोजकांच े
आबाय भानरे. आयोग्म शा प्रत्मेक कुरंु्टफाळी जुऱरेरा ळब्द आशे. मा याज्मात 
कुणीशी रुग्ण उऩचायावलना ह्मा भखु्मभंत्रमांच्मा वलचायांना कामककत े आयोग्म 
शळबफयाच्मा भाध्मभातून वत्मात उतयवलत आशेत. मा आयोग्म शळबफयाचा राब 
जनतेने घ्माला, अवे आलाशन त्मांनी मालऱेी केरे. 

तत्ऩलूी आमोजकांच्मा लतीने भशाऩौय नंदा जजचकाय मांचा लाढददलवाननशभत्त वत्काय 
कयण्मात आरा. शळबफयाच्मा ननशभत्ताने शळफीय ऩरयवयात भतदाय नोंदणी कयण्मात 
मेत शोती. जजल्शाचधकायी कामाकरमाच्मा लतीने नलीन भतदायांच ेअजक बरून घेण्मात 
आरे. आधाय काडकभधीर फदर आणण नलीन आधाय काडक फाफत भादशतीशी मालेऱी 
देण्मात आरी. 

केअय शॉस्ऩीर्टर, ळावकीम लदैमकीम भशावलदमारमाच्मा लतीने आयोग्म तऩावणीची 
व्मलस्था कयण्मात आरी शोती. दंत योग तऩावणी ल अन्म तऩावण्मा शळबफयात 
कयण्मात आल्मा. आलचमक त्मा रुग्णांना भोपत औऴधी देण्मात आल्मा. 
शळबफयाच्मा मळस्लीतकेरयता ळांतन ुमेयऩडु,े ऩयेळ जोळी, ननतीन भशाजन, तुऴाय ठालये, 

यली कुरकणी, प्रदीऩ चौधयी, लऴाक चौधयी, येणकुा उगरे, फंडू गामकलाड मांच्मावश 
प्रबाग ३७ भधीर बाजऩच ेवलक ऩदाचधकायी, कामककत्माांनी वशकामक केरे.  
 


