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जजल्हाधधकाऱयांच्या हस्ते

महामतदार जागत
ृ ी अलभयानाचा
शभ
ु ारं भ

नागऩूर, रामटे क ऺेत्रात ऩथनाट्याच्या माध्यमातून
करणार मतदानाचे आिाहन

नागऩरू , ता. ८ : सवस्टॅ भॅटटक लोटवस एज्मक
ु े ळन ॲण्ड इरेक्ट्रोर ऩाटटस सवऩेळन प्रोग्राभ
(स्लीऩ) अंतर्सत रयजनर आऊटयीच ब्मयु ो, ऩण
ु ,े भशायाष्ट्र आणण र्ोला षेत्र, भाटशती ल

प्रवायण भंत्रारम, बायत वयकाय आणण भख्
आधधकायी कामासरम,
ु म ननलडणक
ू
भशायाष्ट्र याज्म मांच्मा वंमक्ट्
ु त वलद्मभाने आमोजजत नार्ऩयू , याभटे क रोकवबा

भतदाय वंघातीर भशाभतदाय जार्त
ु ायं ब जजल्शाधधकायी तथा
ृ ी असबमानाचा ळब
ननलडणक
ू ननणसम अधधकायी अजविलन भद
ु र्र मांच्मा शस्ते कयण्मात आरा

मालेऱी उऩजजल्शाधधकायी तथा उऩ जजल्शा ननलडणक
अधधकायी याजरक्ष्भी ळशा,
ू

ननलडणक
नोडर अधधकायी (नार्ऩयू ग्राभीण) याजेंद्र बम
ू
ु ाय, रयजनर आऊटयीच

ब्मयु ोच्मा वशामक वंचारक सभना जेटरी, नामफ तशवीरदाय अजविलनी जाधल, वलस्ताय

अधधकायी ळेऴयाल चव्शाण, जजल्शा भाटशती अधधकायी अननर र्डेकय, भनऩाच्मा
सळषण वलबार्ाचे वलनम फर्रे उऩजस्थत शोते

असबमानांतर्सत भतदाय जनजार्त
ृ ी यथ तमाय कयण्मात आरा आशे

मा यथालय

‘रोकळाशीच्मा उत्वलात वशबार्ी व्शा’, ‘भतदान कया आणण रोकळाशीचा उत्वल

वाजया कया’, ‘आऩल्मा भतदायवंघातीर ननलडणक
ु ांचा टदनांक जाणा अलविम भतदान

कया’ अवे वंदेळ अवन
ू रोकवबा भतदायवंघातीर ननयननयाळ्मा बार्ात शा यथ
फपयणाय आशे वलळेऴ म्शणजे मा यथावोफतच ऩथनाट्माची चभू अवन
ू जेथे-जेथे यथ
जाईर तेथ-े तेथे वच
ू ना ल प्रवायण भंत्रारमाची चभू ऩथनाट्माच्मा भाध्मभातून
भतदायांना भतदानाचे आलाशन कये र

मा यथाचा ळब
ु ायं ब जजल्शाधधकायी अजविलन भद
ु र्र मांनी प त काऩन
ू केरा रयजनर
आऊटयीच ब्मयु ोच्मा वशामक वंचारक सभना जेटरी मांनी जजल्शाधधकायी तथा
ननलडणक
ननणसम अधधकायी अजविलन भद
ू
ु र्र मांना असबमानाची भाटशती टदरी

जजल्शाधधकायी अजविलन भद
ु र्र मांनीशी मालेऱी भतदायांनी उत्वाशाने भतदान कयाले,
अवे आलाशन केरे

मालेऱी यं र्धन
कराभंचचे भोये विलय दं डाये , नत
ू
ू न भोये ल

जजल्शाधधकायी कामासरमातीर कभसचायी लर्स उऩजस्थत शोते

