*जीलालय उदाय शोऊन रढताशे त ऩोरीव ल डॉक्टवस - याभऩार सविंश*
*बाजऩा तपे दर्
ु ासऩूयच्मा ऩोसरवािंना आयोग्म वयु षा किटचे वलतयण*
*आ. वध
ु ीय भन
ु र्िंटीलाय मािंचे भदतिामस वरू
ु च*
चिंद्रऩूय जजल्ह्मात िोयोनाचा प्रादब
ु ासल भोठमा प्रभाणात नवरा तयी, त्माचा स्पोट शोऊ नमे म्शणन
ू
घयीच यशामचे आशे . ऩयिं तु डॉक्टय आणण ऩोसरवािंना शे ळक्म नाशी. मा विंिटाळी डॉक्टवस आणण

ऩोरीव जीलालय उदाय शोऊन रढत आशे त, अवे प्रततऩादन बाजऩा नेते याभऩार सविंश मािंनी िेरे. ते
दर्
ु ासऩूय ऩोरीव स्टे ळन मेथे जजल्हशा बाजऩातपे आज १८ भे (वोभलाय) रा आमोजजत आयोग्म
तऩावणी ल आयोग्म वयु षा किट वलतयण उऩक्रभाप्रविंर्ी अध्मष म्शणन
ू फोरत शोते. मालेऱी
ऩोसरवािंना आ. वध
ु ीय भन
ु र्िंटीलाय मािंचे तपे आयोग्म वयु षा किट प्रदान ियण्मात आरी.

मालेऱी बाजऩा तारि
ु ाध्मष शनभ
ु ान िािडे, जज.ऩ.वदस्म योळनी खान, ऩिं.व. वबाऩती िेभा

यामऩयु े , वयऩिंच श्रीतनलाव जिंर्भलाय, विंजम मादल, बाजऩा नेते डॉ भिंर्ेळ र्र
ु लाडे, प्रिाळ धायणे,
पारूि ळेख, वलराव टें बण
ु े, बायत यामऩयु े , घनश्माभ मादल, भशें द्र यशार्िंडारे मािंची प्रभख
ु अततथी
म्शणन
ू उऩजस्थती शोती.

मालेऱी फोरताना याभऩार सविंश म्शणारे, िोयोनाळी थेट रढा ऩोरीव दे त आशे त. ऩण त्मािंना वयु षा
िलच नाशी. शा वलऴम रषात घेऊन आ. वध
ु ीय भन
ु र्िंटीलाय मािंनी आयोग्म वयु षा किट ऩोरीव

फािंधलािंवाठी उऩरब्ध िरून ददरी आशे . माचा लाऩय िरून वयु क्षषत यशा, वेलेत यशा, अवे आलाशन
त्मािंनी ऩोसरवािंना िेरे.

माप्रविंर्ी आयोग्म वेवलिा भामालती खोब्रार्डे, वप्रमिंिा उयाडे, प्रलीण चिंदनखेडे मािंनी डॉ असभत
जमस्लार मािंचे भार्सदळसनात वलस ऩोसरवािंची आयोग्म तऩावणी िरून र्यजलिंतािंना तनिःळल्ह
ु ि औऴध
ददरे. वलळेऴतिः जज.ऩ. वदस्मा योळनी खान मािंचे शस्ते ऩोसरव तनयीषि डी. एव. खोब्रार्डे मािंना
तय वबाऩती िेभा यामऩुये मािंचे शस्ते भदशरा ऩोरीव िभसचा-मािंना आयोग्म वयु षा किट दे ण्मात
आरी.

प्रास्तावलि डॉ भिंर्ेळ र्र
ु लाडे मािंनी तय विंचारन श्रीतनलाव जिंर्भलाय मािंनी िेरे. प्रळािंत वलघ्नेश्लय

मािंनी आबाय भानरे. िामसक्रभाच्मा मळस्लीतेवाठी बायत यामऩयु े , नाभदे ल आवट
ु िय, भनोज भानिय,
श्रीिािंत दे ळभख
ु , फारा खान, दे लानिंद थोयात, उज्लर धाभनर्े, आिाऩेसरलाय मािंनी अथि ऩरयश्रभ
घेतरे.

