नागऩूय भहानगयऩालरका, नागऩूय
(जनसंऩकक विबाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. ३ ऑक्टोफय २०२०

भहात्भा पुरे जनआयोग्म
मोजना याफविण्मासाठी

मेणाऱ्मा अडचणी जाणन
ू
घेतल्मा

उच्च न्मामारमाने नेभरेल्मा सलभतीने घेतरी

सुनािणी : ५९ ऩैकी ३४ रुग्णारमांच्मा प्रतततनधींची
उऩस्थथती

नागऩूय, ता. ३ : कोव्हशडच्मा रुगणाांचा उऩचाय खावगी रुगणारमाांनी

भशात्भा पुरे जनआयोगम मोजनेअांतगगत कयण्माभध्मे काम अडचणी
आशे , शे जाणून घेण्मावाठी उच्च न्मामारमाने नेभरेल्मा वमभतीरा

वुनालणी घेण्माचे ननदे ळ ददरे शोते. त्मानुवाय ळननलायी (ता. ३)
झारेल्मा वुनालणीत ५९ खावगी रुगणारमाांना फोरवलण्मात आरे

शोते. त्माऩैकी ३४ रुगणारमाांच्मा प्रनतननधीांनी उऩव्थथत याशून आऩरे
म्शणणे भाांडरे.
भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांच्मा अध्मषतेखारी अवरेल्मा मा वमभतीचे
वदथम भनऩा आमुकताांचे प्रनतननधी म्शणून अनतरयकत आमुकत याभ

जोळी, वलबागीम आमक
उऩामक
ु ताांचे प्रनतननधी म्शणन
ू
ु त मभमरांद
वाऱले, आम.एभ.ए.च्मा
भेडडकर

अवोमळएळनचे

अध्मष
डॉ.

डॉ.

अचगना

अननर

कोठायी, भशायाष्ट्र

रद्दड, वलदबग

शॉथऩीटर

अवोमळएळनचे डॉ. अनुऩ भयाय माांच्मावश उऩामुकत मभमरांद भेश्राभ
आणण आयोगम वलबागातीर भशात्भा पुरे जनआयोगम मोजनेळी
वांफांधधत अधधकायी उऩव्थथत शोते.

कोव्हशड रुगणाांलय खावगी रुगणारमाांनी उऩचाय कयाला मावाठी
माऩल
ू ी वदय वमभतीने रुगणारमाांच्मा अडचणी ऐकून घेतल्मा शोत्मा.
मा भाध्मभातून अनेक खावगी रुगणारमाांनी कोव्हशड रुगणाांलय

उऩचाय कयण्मावाठी वांभती दळगवलत फेडव उऩरब्ध करून ददरे.
दयम्मान, भशात्भा पुरे जनआयोगम मोजनेअांतगगत जमाांना ळावनाने
आदे ळात नभूद केरेल्मा २० हमाधी आशे त अळा हमाधी अवरेल्मा

कोव्हशड रुगणाांलय भशात्भा पुरे जनआयोगम मोजनेतून खावगी

रुगणारमात उऩचाय हशाले, अळी ळावनाची बूमभका आशे , भात्र, अनेक
रुगणारमाांनी मावाठी अवभथगता दळगवलरी. खावगी रुगणारमाांना मा

मोजनेअांतगगत रुगणाांना राब दे ण्माव काम अडचणी आशे त, माफाफत
जाणून घेण्माचे ननदे ळ वमभतीरा ददरे.
मालय

वमभतीने

वन
ु ालणीवाठी

अवोमळएळनच्मा

ळननलायी

फोरावलरे
लतीने

५९

शोते.
२६

रुगणाांरमाांच्मा

माभध्मे

रुगणारमाांनी

वलदबग
ल

प्रनतननधीांना
शॉथऩीटर

उऩव्थथत

अन्म

रुगणारमाांनी मालेऱी मरणखत थलरूऩात आऩरे म्शणणे भाांडरे.
कोव्हशड काऱात औऴधी, ऑकवीजन माचे दय प्रचांड लाढररे आशे त.
त्माभुऱे

भशात्भा

पुरे

जनआयोगम

मोजनेअांतगगत

खावगी

रुगणारमाांना मभऱणाये दय शे न ऩयलडणाये आशे त. मळलाम रुगणाांलय
उऩचाय केल्मानांतय १५ ददलवाांनी ळावनाकडे बफर वादय कयाले
रागते. त्मातशी कऩात शोते. त्माभुऱे उऩचायानांतय बफराची यककभ

४८ तावाांत कुठरीशी कऩात न कयता अदा कयण्मात माली, अळी
बूमभका खावगी रुगणारमाांच्मा प्रनतननधीांनी भाांडरी.
कोव्हशड

रुगणाांलय

उऩचाय

कयण्मावाठी

ळावनाने

माऩल
ू ी

एका

आदे ळातीर ऩरयमळष्ट्ट क भध्मे दयननव्चचती केरी आशे . मा दयात
आणण भशात्भा पुरे जनआयोगम मोजनेच्मा दयात तपालत आशे .

त्मा आदे ळातीर ऩरयमळष्ट्ट क भधीर दय रागू कयण्मात माले,
अळीशी बूमभका रुगणारमाांनी भाांडरी.

वलग रुगणारमाांच्मा प्रनतननधीांचे म्शणणे ऐकून घेतानाच मा वलऴमालय
वमभतीच्मा वदथमाांनी चचाग केरी. वलाांचे म्शणणे मरणखत थलरूऩात

घेतरे अवून त्माचा अशलार वमभतीच्मा लतीने उच्च न्मामारमात
वादय कयण्मात मेणाय आशे .

