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सहा महहन्यानंतर ‘तयांना’ बघून 
कुटंुबीयांचे िोले पाणाळऱे.... 

मनपाच्या बेघर ननळारा कें द्राने घिळून आणऱी भेट : 
चमूचे सळकत्र कौतुक 

नागपरू, ता. १० : वशा भहशनमाांऩावनू घयाऩावनू दयू अवरेरा आणण नागऩयूच्मा 
यस्तमाांलय आऩरे आमषु्म घारवलणाऱ्मा एका ५६ लऴीम इवभारा नागऩयू 
भशानगयऩालरकेच्मा वभाजकल्माण वलबागाने तमाच्मा कुटुांफीमाांळी बेट घारनू हदरी. 
वशा भहशनमाांऩावनू फेऩतता अवरेरा व्मक्ती घयी ऩयतल्माने कुटुांफात आनांद ऩवयरा 
आणण नागऩयू भशानगयऩालरकेच ेकौतकु कयीत आबाय भानरे. 

वनुीर ऩायधी (लम ५६) अवे तमा इवभाच ेनाल अवनू वशा भहशनमाांऩलूी त ेघरून 
ननघनू गेरे शोत.े कुटुांफीमाांनी तमाांची ळोधाळोध केरी. भात्र तमाांचा कुठेशी ऩतता 
रागरा नाशी. दयम्मान नागऩयू भशानगयऩालरकेतपे ळशयी फेघयाांवाठी ननलाया 
उऩरब्ध करून देण्मात आरा आशे. ळशयातीर पुटऩाथलयीर फेघय, ननयाधायाांना 
ननलाऱ्माची चाांगरी वोम उऩरब्ध शोऊन तमाांचां जगणां ववुह्म व्शाले मावाठी 
दीनदमार अांतमोदम मोजना-याष्रीम नागयी उऩजीवलका अलबमानाांतगगत नागऩयू 
भशानगयऩालरका, वभाजकल्माण वलबागाच्मा भाध्मभातून ळशयात फेघय ननलाया कें द्र 



वरुू कयण्मात आरे आशे. भनऩाच्मा उऩामकु्त डॉ. यांजना राड ेमाांच्मा भागगदळगनात 
ळशयात उघड्मालय झोऩणाऱ्मा पुटऩाथलयीर फेघयाांना ननलाया देण्माच ेकामग अवलयत 
वरुू आशे. 

शांवाऩयुी ळशयी फेघय ननलायाच ेकभगचरयल ांदाना ळशयात उघड्मालय झोऩणाऱ्मा फेघयाांच्मा 
वलेषणादयम्मान भशार ऩरयवयातीर बफांझाणी वलद्मारमजलऱ एक ल द्ध रकलाग्रस्त 
फेलायव व्मक्ती आढऱून आरी. मालेऱी वदय व्मक्तीळी वांलाद वाधनू तमाांच े
वभऩुदेळन करून तमाांना ननलायाग शात आणण्मात आरे अवता तमाांनी वशा 
भहशनमाांऩावनू  कुटुांबफमाांळी दयू अवनू घयी जाण्माची इच्छा प्रकट केरी. तमाांचवेोफत 
चचदेयम्मान तमाांचा वांऩणूग यहशलाळी ऩतता घेण्मात आरा. वनुीर ऩायधी शे गोंहदमा 
जजल्ह्मातीर नतयोडा तारकु्मातीर ठाणा मा गालच ेयहशलावी अवल्माच ेवभजताच 
वभाजकल्माण वलबागाच्मा चभनेू वदय इवभारा तमाांच्मा गाली नेऊन देण्माची 
व्मलस्था केरी. ननलायाकें द्राच्मा वांचारक भांडऱाकडून रुग्णलाहशका उऩरब्ध करून 
देण्मात आरी. रुग्णलाहशकेच्मा भाध्मभातून तमाांना कुटुांफीमाांऩमतं ऩोशचलनू देण्मात 
आरे. फेघय ननलाया कें द्राच्मा चभनेू मालेऱी कुटुांफीमाांवोफत वांलाद वाधनू तमाांची 
कशानी वाांगगतरी. कुटुांफातीर वशा भहशनमाांऩलूी फेऩतता झारेरा व्मक्ती अचानक 
घयी आरेरा फघनू कुटुांफातीर वदस्माांना आणण वशा भहशनमाांनांतय कुटुांफाची बेट 
झाल्माभऱेु वनुीर ऩायधी माांच्मा चशेऱ्मालय आनांदाच ेबाल शोत.े मा बेटीभऱेु 
वाऱ्माांचचे डोऱे ऩाणालरे. केलऱ फेघयाांना ननलाया देण्माऩयुतेच भमागहदत न याशता 
एका व्मक्तीरा तमाच्मा कुटुांफीमाांची बेट कयलनू हदल्माफद्दर फेघय ननलाया कें द्राच्मा 
चभचू ेआणण नागऩयू भशानगयऩालरकेच ेकौतुक शोत आशे. 
 


