नागऩूय भशानगयऩालरका, नागऩूय
(जनवंऩकक वलबाग)
प्रलवद्धी ऩत्रक

ता. १४ पेब्रल
ु ायी २०१९

ऩीवीऩीएनडीटीच्मा भाध्मभातून

गबकलरंगननदान वंदबाकत रलकयच
डॉक्टयांची कामकळाऱा
अनतरयक्त आमक्
ु त अझीझ ळेख मांचे ननदे ळ
: आढाला फैठकीत वलवलध वलऴमांलय चचाक

नागऩयू , ता.

१४ : गबभधायणाऩल
ू भ

ल

प्रवलऩल
ू भ

लरिंगननदान

तिंत्र

कामद्माची

ऩरयणाभकायक अिंभरफजालणी कयण्माकरयता अवरेल्मा दषता ऩथकाच्मा लतीने
नागऩयू

भशानगयऩालरकेच्मा

भाध्मभातून

रलकयच

ळशयातीर

डॉक्टयािंची

आमएभएच्मा वशकामाभने एक ददलवीम कामभळाऱा आमोजजत कयण्मात माली. मात

दषता वलभतीचे कामभ आणण डॉक्टयािंची बलू भका माफाफत भागभदळभन कयण्मात माले

आणण व्माऩक प्रभाणात जनजागत
ृ ी कयण्मात माली, अवे ननदे ळ भनऩाचे अनतरयक्त
आमक्
ु त अझीझ ळेख मािंनी ददरी.

गबभधायणा ल प्रवलऩल
ू भ लरिंगननदान तिंत्र कामद्माची अिंभरफजालणी कयण्माकरयता

नेभण्मात आरेल्मा दषता ऩथक वलभतीची फैठक फध
ु लायी (ता. १३) भनऩा

भख्
ु मारमातीर आमक्
ु त कषात ऩाय ऩडरी. वदय फैठकीत ते फोरत शोते. फैठकीरा
अनतरयक्त आमक्
ु त अझीझ ळेख मािंच्मावश वलभतीचे वदस्म जजल्शा ळल्मचचककत्वक
डॉ. ऩातयू कय, आम.एभ.ए.चे अध्मष डॉ. आळीऴ दे वालर, वचचल डॉ. ददनेळ अग्रलार,

ऩीवीऩीएनडीटी वल्रागाय वलभतीच्मा अध्मष डॉ. लऴाभ ढलऱे , भनऩाच्मा आयोग्म
अचधकायी डॉ. वरयता काभदाय, ऩीवीऩीएनडीटीच्मा नोडर ऑकपवय डॉ. बालना

वोनकुवऱे , वलधी वल्रागाय व्मिंकटे ळ कऩरे, वलभतीचे वदस्म तथा भनऩाचे
जनविंऩकभ अचधकायी अळोक कोल्शटकय, ॲड. लैळारी लाघभाये , लाशतक
ऩोलरव
ू
ळाखेच्मा ए.एव.आम. भिंगरा शयडे उऩजस्थत शोत्मा.

फैठकीत वलवलध वलऴमािंलय चचाभ कयण्मात आरी. नोडर ऑकपवय डॉ. बालना

वोनकुवऱे मािंनी वलभतीच्मा कामाभची भादशती ददरी. नागऩयू भशानगयऩालरकेअिंतगभत

एकूण ६०६ वोनोग्रापी केंद्र अवन
ू त्माऩैकी ३७६ वरू
ु आशे त. १० केंद्र तात्ऩयु ते फिंद
अवन
ू २२० केंद्र फिंद अवल्माचे त्मािंनी वािंचगतरे. अनतरयक्त आमक्
ु त अझीझ ळेख
मािंनी मालेऱी वोनोग्रापी केंद्रािंना दे ण्मात मेणाऱ्मा अकस्भात बेटीदयम्मान आढऱून
आरेल्मा त्रट
ु मािंफाफत त्मािंना दे ण्मात आरेल्मा कायणे दाखला नोटीवचा आढाला

घेतरा. डॉ. बालना वोनकुवऱे मािंनी माफाफत भादशती ददरी. ऩीवीऩीएनडीटीतपे
‘फेटी फचाओ’ मा वलऴमािंलय कामभळाऱा याफवलण्मात आल्माचे वािंचगतरे. अन्म
उऩक्रभािंचीशी भादशती त्मािंनी मालेऱी ददरी.
वल्रागाय वलभतीच्मा अध्मषा डॉ. लऴाभ ढलऱे मािंनी मालेऱी रुग्णारमािंना नोंदणी

नत
ू नीकयणावाठी मेणाऱ्मा अडचणीिंविंदबाभत भादशती ददरी. शी प्रकक्रमा वोऩी झाल्माव

ळशयातीर डॉक्टयािंना ददरावा लभऱे र, अवे त्मािंनी वािंचगतरे. मालय अनतरयक्त
आमक्
ु त अझीझ ळेख मािंनी, तिंत्रसानाचा लाऩय करून शी प्रकक्रमा कळी वोऩी कयता

मेईर, माविंदबाभत तातडीने अशलार तमाय कयण्माचे ननदे ळ आयोग्म अचधकाऱ्मािंना
ददरे. अन्म वलऴमािंलयशी मालेऱी चचाभ कयण्मात आरी.

