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 नागपरू,ता.५ : ळशयातीर नागरयकाांना उत्तभ आयोग्म ववुलधा ऩयुवलण्मावाठी नागऩयू 
भशानगयऩालरका कटिफद्ध आशे. वलववाभान्म नागरयकाांना दजेदाय आयोग्म ववुलधा 
ऩयुवलण्माचा नेशभीच भनऩातपे प्रमत्न केरा जात आशे. िािा ट्रस्िच्मा वशकामावने 
आयोग्म ववुलधेभध्मे फयीच वधुायण्मात कयण्मात आरी आशे. आता माभध्मे एम्व 
नागऩयूची वाथ लभऱणाय अवल्माने भनऩाच्मा आयोग्म ववुलधेरा अधधक फऱकिी 
लभऱणाय आशे, अवा वलश्लाव भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी व्मक्त केरा. 
भनऩाच्मा दलाखान्माांभधनू अद्ममालत तांत्रसानाच्मा वशामाने उत्तभ आयोग्म ववुलधा 
ऩयुवलण्माच्मा दृष्िीने गुरूलायी (ता.५) नागऩयू भशानगयऩालरका, एम्व नागऩयू ल िािा 
ट्रस्ि माांच्माभध्मे वाभांजस्म कयाय कयण्मात आरा. भनऩा भखु्मारमातीर छत्रऩती 
लळलाजी भशायाज प्रळावकीम इभायतीभधीर आमकु्त वबागशृाभध्मे आमकु्त 



अलबजीत फाांगय, एम्व नागऩयूच्मा डामयेक्िय भेजय जनयर डॉ. वलबा दत्ता ल िािा 
ट्रस्िच ेआयोग्म वांचारक श्रीननलाव माांनी कयायालय स्लाषयी केरी. 
मालेऱी भशाऩौय नांदा जजचकाय माांच्मावश आयोग्म वलभती वबाऩती लीयेंद्र 
कुकयेजा, नागऩयू वधुाय प्रन्मावच्मा वबाऩती ळीतर उगरे, उऩामकु्त याजेळ 
भोटशत,े आयोग्म अधधकायी (दलाखाना) डॉ. वयीता काभदाय, कम्मनूनिी भेडडवीन 
वलबागप्रभखु डॉ. प्रदीऩ देळभखु, िािा ट्रस्िच ेडॉ. अभन नलकय आदी प्राभखु्माने 
उऩजस्थत शोत.े 

ळशयातीर आयोग्म ववुलधेच्मा दृष्िीने शा भोठा कयाय आशे. माभऱेु ळशयातीर 
नागरयकाांना पामदा शोणाय आशे. भनऩा आयोग्म वेलेरा फऱकिी देणाया कयाय अवनू 
जास्तीत जास्त नागरयकाांना मा वेलेचा राब घेता माला मावाठी भनऩा प्रळावनातपे 
आलश्मक वलव प्रमत्न केरे जाणाय आशेत. मालळलाम ळशयातीर स्लमांवेली वांस्थाांचीशी 
मावाठी भदत घेण्मात मेईर, अवे भत भनऩा आमकु्त अलबजीत फाांगय माांनी मालेऱी 
व्मक्त केरे. 

एम्व नागऩयूच्मा डामयेक्िय भेजय जनयर डॉ. वलबा दत्ता म्शणाल्मा, भनऩाच्मा 
रुग्णारमाभध्मे मेणा-मा गयीफ रुग्णाांना एम्वभधीर तज्ज्स डॉक्ियवश लदै्मकीम 
प्रलळषणाथी वलद्माथी वेला देतीर. गांबीय आजाय अवणा-मा रुग्णाांची वलळऴे देखयेख 
घेउन त्माांच्मा आयोग्माची काऱजी घेण्माच े कामव प्रलळषणाथी वलद्मार्थमाांतपे 
कयण्मात मेणाय आशे. मालळलाम जनआयोग्म वेलेभधीर ऩाच शजाय कभवचायी ल आळा 
कभवचायी भदत कयतीर. मा ऩढुाकायाने गयजलांताांना भोठा राब लभऱणाय आशे, अवा 
वलश्लावशी त्माांनी व्मक्त केरा. 
प्रायांबी िािा ट्रस्िच े टिकेळ बफवेन माांनी मा कयायाची ऩाश्लवबभूी भाांडरी. भनऩाच्मा 
आयोग्म वेलेचा स्तय उांचावलणे शा मा कयायाचा भखु्म उदे्दळ आशे. नागऩयू 
भशानगयऩालरकेच्मा रुग्णारमाांभध्मे मेणाये रुग्ण शे गयीफ ल गयजू अवतात. त्माभऱेु 
त्माांना दजेदाय आयोग्म ववुलधा ऩयुलनू त्माांच्मा आजायाच ेतज्ज्स डॉक्ियकडून मोग्म 
ननदान व्शाले मावाठी एम्व नागऩयूच े तज्ज्स डॉक्िय उऩचायावाठी वेला देणाय 
आशेत. माभध्मे िािा ट्रस्ितपे आलश्मक ती वलव ताांबत्रक भदत ऩयुवलरी जाणाय 
आशे. मा ववुलधेवाठी वांऩणूव ळशयात २६ कें द्र वरुू कयण्मात मेणाय अवनू ळशयातीर 



नांदनलन मेथीर ळशयी प्राथलभक आयोग्म कें द्र (मऩूीएचवी) मेथनू माची वरुूलात शोणाय 
आशे. मा आयोग्म कें द्राभध्मे आठलड्मातून एकदा एम्वच े स्त्री योग तज्ज्स, फारयोग 
तज्ज्स, फपजीलळमन, वजवन वेला देतीर. ळशयी प्राथलभक आयोग्म कें द्राभध्मे (मऩूीएचवी) 
ऩयुवलण्मात मेणा-मा रुग्णवेलेच े एम्व ल िािा ट्रस्ि माांचकेडून लेऱोलेऱी लदै्मकीम 
वेला गुणलत्ता तऩावणीशी कयण्मात मेणाय अवल्माचशेी त्माांनी वाांधगतर.े 

 


