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नागपूर, ता. ७: नागऩूय जजल्शा ऩरयऴदेचे भुख्म कामयकायी अधधकायी 
(वीईओ) वंजम मादल मांनी ळननलायी (ता.७) भनऩाच्मा के.टी.नगय 
नागयी प्राथमभक आयोग्म कें द्रारा बेट ददरी ल रूग्णारमाच्मा वलवलध 
वलबागांची ऩाशणी केरी. माप्रवंगी भनऩाचे अनतरयक्त आमुक्त याभ जोळी, 
आयोग्म उऩवंचारक डॉ.बालना वोनकुवऱे, धयभऩेठ झोनचे वशामक 
आमुक्त प्रकाळ लयाड,े अनतरयक्त वशामक आयोग्म अधधकायी डॉ.वलजम 
जोळी, लैद्मकीम अधधकायी डॉ.येणुका मालरकय, डॉ.ळभा भुजालाय, टाटा 
ट्रस्टचे डॉ.दटकेळ बफवेन, अभय नलकय, ददनकय लानखेड ेआदी उऩजस्थत 
शोत.े 

टाटा ट्रस्टच्मा वशकामायने भनऩाच्मा के.टी.नगय नागयी प्राथमभक आयोग्म 
कें द्राचा कामाऩारट कयण्मात आरा. भागीर भदशन्मातच मा आयोग्म 
कें द्राचे उद्घाटन झारे. नागरयकांना दजेदाय आयोग्म वुवलधा ऩुयवलण्माच्मा 
दृष्टीने ननभायण कयण्मात आरेल्मा मा आयोग्म कें द्रारा नागऩूय जजल्शा 



ऩरयऴदेचे भुख्म कामयकायी अधधकायी (वीईओ) वंजम मादल मांनी बेट 
देउन ऩाशणी केरी. 

के.टी.नगय नागयी प्राथमभक आयोग्म कें द्रातीर नोंदणी कष, डॉक्टय कष, 

रवीकयण कष, दशयकणी कष, औऴध वलबाग, प्रमोगळाऱा, ड्रमेवगं कष 
आदींची ऩाशणी करून वीईओ वंजम मादल मांनी भादशती जाणून घेतरी. 
टाटा ट्रस्टच्मा वशकामायने वलकवीत कयण्मात आरेल्मा भनऩाच्मा वलय 
रुग्णारमांचा ‘येकॉड’ ऑनराईन कयण्मात आरा आशे. के.टी.नगय नागयी 
प्राथमभक आयोग्म कें द्राभध्मेशी मेणा-मा प्रत्मेक रुग्णाची वलयप्रथभ नोंदणी 
कषाभध्मे ऑनराईन नोंदणी केरी जात.े त्माभुऱे मानंतय ऩुढे केव्शाशी तो 
रूग्ण आल्माव त्माचा वंऩूणय आयोग्मावंफंधीचा तऩळीर वंफंधधत लैद्मकीम 
अधधका-मांना भादशत शोतो. नोंदणी कषात नोंदणी झारेल्मा रुग्णाचे नाल, 

त्माचे आजाय आदी भादशती उऩजस्थत लैद्मकीम अधधका-माच्मा 
वंगणकालय ऑनाराईनरयत्मा ददवत.े ऩुढे लैद्मकीम अधधका-माभापय त 
कयण्मात आरेल्मा उऩचायाची भादशतीशी ऑनराईनरयत्मा अऩडटे केरी 
जात.ेत्माभुऱे वंऩूणय प्रक्रिमेलय रष अवत.े वलळेऴ म्शणजे रूग्णारमातीर 
प्रनतषारमाभध्मे वीवीटीव्शी कॅभेया रालण्मात आरा अवून त्माचे 
कनेक्ळन थेट भनऩा भुख्मारमाभध्मे देण्मात आरे आशे. त्माभुऱे 
रूग्णारमालयशी आता ऑनराईनरयत्मा भनऩा आमुक्त ल इतय अधधका-
मांचा ‘लॉच’ आशे, आदी वंऩूणय भादशती ववलस्तयरयत्मा जजल्शा ऩरयऴद 
वीईओ वंजम मादल मांना देण्मात आरी. 

नागरयकांना उत्तभ आयोग्म वेला प्रदान कयण्मावाठी भनऩाच्मा आयोग्म 
वुवलधेरा मभऱारेल्मा टाटा ट्रस्टच्मा वशकामायचे जज.ऩ. वीईओंनी वलळेऴ 
कौतुक केरे. के.टी.नगय नागयी प्राथमभक आयोग्म कें द्राच्मा ऩाशणीचा 



वंऩूणय ववलस्तय अशलार याज्म आयोग्म भंत्री याजेळ टोऩे मांना वादय 
कयण्मात मेणाय अवल्माचेशी त्मांनी मालेऱी वांधगतरे. प्रायंबी जजल्शा 
ऩरयऴद वीईओ वंजम मादल मांनी ऩरयवयात लषृायोऩन केरे. 

माप्रवंगी डॉ.याजेळ फुये, डॉ.मळलभ ळभाय, ननरेळ फाबये, मभनाषी गोपने, 

रुग्णारमातीर ऩरयचारयका वुनीता धुले, मळल्ऩा फोयकय, नमरनी चालटकय, 

वुमभत्रा गोघाटे, छामा ळेंफये, कोभर योकड,े वौयब ऩाचऩोय, याशुर भेश्राभ, 

गोकुर दशगंले, रक्ष्भण मळदें आदी उऩजस्थत शोत.े 
 


