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नागपरू ,ता.५ : ळशयातीर नागरयकाांना उत्तभ आयोग्म ववु लधा ऩयु वलण्मावाठी नागऩयू

भशानगयऩालरका कटिफद्ध आशे . वलववाभान्म नागरयकाांना दजेदाय आयोग्म ववु लधा

ऩयु वलण्माचा नेशभीच भनऩातपे प्रमत्न केरा जात आशे . िािा ट्रस्िच्मा वशकामावने

आयोग्म ववु लधेभध्मे फयीच वध
ु ायण्मात कयण्मात आरी आशे . आता माभध्मे एम्व

नागऩयू ची वाथ लभऱणाय अवल्माने भनऩाच्मा आयोग्म ववु लधेरा अधधक फऱकिी
लभऱणाय आशे , अवा वलश्लाव भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी व्मक्त केरा.

भनऩाच्मा दलाखान्माांभधन
ू अद्ममालत तांत्रसानाच्मा वशामाने उत्तभ आयोग्म ववु लधा

ऩयु वलण्माच्मा दृष्िीने गुरूलायी (ता.५) नागऩयू भशानगयऩालरका, एम्व नागऩयू ल िािा
ट्रस्ि माांच्माभध्मे वाभांजस्म कयाय कयण्मात आरा. भनऩा भख्
ु मारमातीर छत्रऩती
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अलबजीत फाांगय, एम्व नागऩयू च्मा डामये क्िय भेजय जनयर डॉ. वलबा दत्ता ल िािा
ट्रस्िचे आयोग्म वांचारक श्रीननलाव माांनी कयायालय स्लाषयी केरी.
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ळशयातीर आयोग्म ववु लधेच्मा दृष्िीने शा भोठा कयाय आशे . माभऱ
ु े ळशयातीर

नागरयकाांना पामदा शोणाय आशे . भनऩा आयोग्म वेलेरा फऱकिी दे णाया कयाय अवन
ू
जास्तीत जास्त नागरयकाांना मा वेलेचा राब घेता माला मावाठी भनऩा प्रळावनातपे
आलश्मक वलव प्रमत्न केरे जाणाय आशे त. मालळलाम ळशयातीर स्लमांवेली वांस्थाांचीशी

मावाठी भदत घेण्मात मेईर, अवे भत भनऩा आमक्
ु त अलबजीत फाांगय माांनी मालेऱी
व्मक्त केरे.

एम्व नागऩयू च्मा डामये क्िय भेजय जनयर डॉ. वलबा दत्ता म्शणाल्मा, भनऩाच्मा
रुग्णारमाभध्मे मेणा-मा गयीफ रुग्णाांना एम्वभधीर तज्ज्स डॉक्ियवश लैद्मकीम
प्रलळषणाथी वलद्माथी वेला दे तीर. गांबीय आजाय अवणा-मा रुग्णाांची वलळेऴ दे खये ख
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कयण्मात मेणाय आशे . मालळलाम जनआयोग्म वेलेभधीर ऩाच शजाय कभवचायी ल आळा

कभवचायी भदत कयतीर. मा ऩढ
ु ाकायाने गयजलांताांना भोठा राब लभऱणाय आशे , अवा
वलश्लावशी त्माांनी व्मक्त केरा.

प्रायां बी िािा ट्रस्िचे टिकेळ बफवेन माांनी मा कयायाची ऩाश्लवबभ
ू ी भाांडरी. भनऩाच्मा
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आशे . नागऩयू

भशानगयऩालरकेच्मा रुग्णारमाांभध्मे मेणाये रुग्ण शे गयीफ ल गयजू अवतात. त्माभऱ
ु े

त्माांना दजेदाय आयोग्म ववु लधा ऩयु लन
ू त्माांच्मा आजायाचे तज्ज्स डॉक्ियकडून मोग्म
ननदान व्शाले मावाठी एम्व नागऩयू चे तज्ज्स डॉक्िय उऩचायावाठी वेला दे णाय

आशे त. माभध्मे िािा ट्रस्ितपे आलश्मक ती वलव ताांबत्रक भदत ऩयु वलरी जाणाय
आशे . मा ववु लधेवाठी वांऩण
ू व ळशयात २६ केंद्र वरू
ु कयण्मात मेणाय अवन
ू ळशयातीर

नांदनलन मेथीर ळशयी प्राथलभक आयोग्म केंद्र (मऩ
ू ीएचवी) मेथन
ू माची वरू
ु लात शोणाय
आशे . मा आयोग्म केंद्राभध्मे आठलड्मातून एकदा एम्वचे स्त्री योग तज्ज्स, फारयोग
तज्ज्स, फपजीलळमन, वजवन वेला दे तीर. ळशयी प्राथलभक आयोग्म केंद्राभध्मे (मऩ
ू ीएचवी)

ऩयु वलण्मात मेणा-मा रुग्णवेलेचे एम्व ल िािा ट्रस्ि माांचक
े डून लेऱोलेऱी लैद्मकीम
वेला गण
ु लत्ता तऩावणीशी कयण्मात मेणाय अवल्माचेशी त्माांनी वाांधगतरे.

