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नागपरू, ता. २५ : नलजात शळळ ुआणण प्रत्मेक फारकारा रवीकयण झारे ऩाहशजे 
मावाठी मंत्रणेने दष याशामरा शला. कुठराशी फारक रवीकयणाऩावनू लंचित याशू 
नमे, मािी काऱजी घेत रवीकयण कामयक्रभािा लेग लाढला, अवे ननदेळ अनतरयक्त 
आमकु्त याभ जोळी मांनी हदरे. 

ळावनाच्मा ननदेळानवुाय ळशयात आमोजजत रवीकयण कामयक्रभािी मोग्म 
अंभरफजालणी व्शाली मावाठी नेभण्मात आरेल्मा वलळऴे टास्क पोवयिी फठैक 
गुरुलायी (ता. २५) भनऩा भखु्मारमातीर आमकु्त कषात अनतरयक्त आमकु्त याभ 
जोळी मांच्मा अध्मषतेखारी ऩाय ऩडरी. माप्रवंगी त ेफोरत शोत.े फठैकीरा अनतरयक्त 
वशामक आयोग्म अचधकायी डॉ. वलजम जोळी, रवीकयण अचधकायी 
डॉ. जी. एव. नलखये, लदै्मकीम अचधकायी डॉ. एन. फशीयलाय, डॉ. वाजीद, झोनर 
लदै्मकीम अचधकायी डॉ. एव. एव. लांदर,े डॉ. जे.के. िन्न,े डॉ. जी.ऩी. ऩालणे, डॉ. आनतक 
खान, डॉ. दीऩकंय शबलगड,े डॉ. लऴाय देलस्थऱे, डॉ. वलजम नतलायी, डॉ. ऩलूायरी 



काटकय, लदै्मकीम अचधकायी (कुटंुफ ननमोजन) डॉ. लऴाय बोंफ,े याष्ट्रीम नागयी आयोग्म 
अशबमानि ेननतेळ फाबये, डॉ. याजेळ फयेु, आयोग्म वभन्लमक दीऩारी नागये उऩजस्थत 
शोत.े 

वदय फठैकीत अनतरयक्त आमकु्त याभ जोळी मांनी ळशयात वरुू अवरेल्मा 
रवीकयण भोहशभेिा आढाला घेतरा. रवीकयणाि ेप्रभाण लाढवलण्मात माले. खावगी 
लदै्मकीम व्मालवानमकाकंडून रवीकयणािी नोंद घेण्मात माली, रवीकयण वत्रारा 
लदै्मकीम अचधकाऱमानंी बेट द्माली. रवीकयण वत्र यद्द शोऊ नमे मािी काऱजी 
घेण्मात माली. कुणीशी फारक रवीकयणाऩावनू लंचित याशू नमे, त्माि ेवंऩणूय 
रवीकयण व्शाले मावाठी राबार्थमाांिी मादी तमाय कयण्माि ेननदेळ मालेऱी अनतरयक्त 
आमकु्त याभ जोळी मांनी हदरे. फाऱ जन्भल्मानंतय २४ तावाच्मा आत द्मालमािी 
कालीऱ आणण ऩोशरओिी रव हदरी जात नवल्माफद्दर मालऱेी चितंा व्मक्त 
कयण्मात आरी. 
आता धनलुायत रवीच्मा हठकाणी नलीन धनलुायत ल घटवऩय शी रव वरुू कयण्मात 
आरी आशे. योटा लामयव शी रव केलऱ खावगी दलाखान्मात उऩरब्ध 
याशामिी. आता त्मािशेी रवीकयण भनऩा ल अन्म ळावकीम रुग्णारमात माऩढेु 
उऩरब्ध याशीर, अळी भाहशती रवीकयण अचधकायी डॉ. जी. एव. नलखये मांनी 
हदरी. आयोग्म अचधकायी (दलाखान)े डॉ. वयीता काभदाय मांच्मा भागयदळयनात वंऩणूय 
ळशयात रवीकयण कामयक्रभ वरुू अवल्मािशेी त्मांनी मालेऱी वांचगतरे. 

  
 


