नागेळ वशाये माांच्मा लतीने भेडडकर ल
भेमोरा व्शीर चेअवस ल स्ट्रे चवस प्रदान
ददलांगत गोवलांदफाफू वशाये स्ट्भत
ृ ीननमभत्त जऩरे वाभाजजक दानमत्ल
नागपूर, ता. २७ : नागऩूय भशानगयऩामरकेचे आयोग्म वमभती उऩवबाऩती नागेळ वशाये माांच्मातपे ददलांगत

गोवलांदफाफू वशाये स्ट्भत
ृ ीननमभत्त ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम ल रुग्णारम (भेडडकर) आणण इांददया गाांधी

ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम ल रुग्णारम (भेमो) रा व्शीर चेअवस ल स्ट्टे चवस प्रदान कयण्मात आरे. माननमभत्त
झारेल्मा कामसक्रभात दक्षषण नागऩूयचे आभदाय भोशन भते, उऩभशाऩौय भननऴा कोठे , स्ट्थामी वमभती वबाऩती वलजम
(वऩांटू) झरके, भेडडकरचे अधधष्ठाता डॉ. वजर मभत्रा, अधीषक डॉ. अवलनाळ गालांडे, भेमोचे अधधष्ठाता डॉ. अजम
केलरीमा, अधीषक डॉ. वागय ऩाांडे, डॉ. पैजर, नागेळ वशाये उऩजस्ट्थत शोते.

मालेऱी फोरताना आभदाय भोशन भते म्शणारे , आज ळशयात कोयोनाचे वांकट लाढत आशे . मा वांकटाच्मा काऱात
भेमो, भेडडकर आणण इतय वलसच शॉजस्ट्ऩटरचे डॉक्टय ल अन्म स्ट्टॉऩ ददलवयात्र वेला दे त आशे त. आज रुग्णारमात
मेणाऱ्मा रुग्णाांची वांख्मा लाढत आशे . रुग्णाांना दलाखान्मात दाखर कयताना अनेकदा व्शीर चेअवस ल स्ट्टे चवस उऩरब्ध
याशत नवल्माने शार शोतात. शी फाफ रषात घेऊन भनऩाचे आयोग्म वमभती उऩवबाऩती नागेळ वशाये माांनी त्माांच्मा
लडडराांच्मा स्ट्भत
ु ास्ट्ऩद आशे . वभाजातीर इतयशी नागरयकाांनी शी वाभाजजक
ृ ीवप्रत्मथस जऩरेरे वाभाजजक दामीत्ल कौतक
जफाफदायी स्ट्लीकायण्मावाठी ऩुढे माले, अवे आलाशनशी त्माांनी केरे.

लडडराांच्मा स्ट्भत
ृ ीददनाननमभत्त आजची लैद्मकीम वेलेतीर गयज ऩूणस करूनशी आठलण जऩरी जाऊ ळकते. शा नला
वाभाजजक दामीत्लाचा ऩामांडा नागेळ वशाये माांनी ऩाडरा आशे , अळा ळब्दाांत उऩभशाऩौय भननऴा कोठे माांनी नागेळ

वशाये माांनी घेतरेल्मा ऩुढाकायाचे कौतुक केरे आशे . आज दोन्शी ळावकीम रुग्णारमात अशोयात्र वेलाकामस वुरू आशे .
वांऩूणस ळशयाच्मा रोकवांख्मेचा वलचाय कयता दोन्शी रुग्णारमाांभध्मे भूरबूत

वादशत्माची कभतयता ददवून मेत आशे .

आज मा वांकटात आऩरे यषण कयणाऱ्मा डॉक्टय आणण रुग्णाांच्मा वुवलधेवाठी वादशत्म उऩरब्ध करून दे ण्मावाठी
वभाजातीर नागरयकाांनी ऩढ
ु ाकाय घ्माला, अवे आलाशन त्माांनी केरे.

स्ट्थामी वमभती वबाऩती वलजम (वऩांटू) झरके माांनी वुद्धा उऩक्रभाचे कौतुक केरे. वभाजातीर दानवुय व्मक्तीांनी

आजची ऩरयजस्ट्थती रषात घेऊन गोयगयीफ नागरयकाांना वुवलधा उऩरब्ध व्शाली माकरयता ळावकीम रुग्णारमाांभध्मे
भर
ू बत
ू वादशत्म उऩरब्ध करून दे ण्मावाठी शातबाय रालाला, अवेशी ते म्शणारे.

माप्रवांगी याजू अांवायी, छोटे वाशफ, लरम चव्शाण, कभरेळ लावननक, ऐवान बाई आदी प्राभख्
ु माने उऩजस्ट्थत शोते.

