मेत ्मा अधधलेळनात डॉक् टयाांच ्मा वभव ्माांकडे ळावनाचे रष लेधणाय
डॉक् टयाांनी वलवलध वांळोधनाांलय बय द्माला.

अभयालतीच ्मा अवोसवएळन ऑप फपजजसळमन ्वचा ऩदग्रशण वोशऱा वांऩन ्न.

लां. याऴ ्ट्रवांत तुकडोजी भशायाजाांनी वाांगीतरेरे ‘ भाणव
ू द्मा, भज भाणव
ू द्मा’ मा लचनाचा प्रत ्मम
आज मा ऩदग्रशण वभायां बाननभीत ्त भरा आरा. आज मा वोशऱमावाठी भाता भशाकारीच ्मा

बभ
ु ीतन
ू अांफाभातेच ्मा बभ
ू ीत भी आरो आशे . शी बभ
ू ी लैयाग ्मभत
ु ी गाडगेफाफाांची आशे . बगलान
श्रीकृऴ ्णाची वावयु लाडी आशे . भोठा आध ्मात ्भीक ल ऩौयाणणक लायवा मा बभ
ू ीरा राबरा आशे .

ज ्माप्रभाणे भी ऩव
ु ्तक लाचतो त ्माचप्रभाणे चेशये वध
ु ्दा लाचतो. वभाजाप्रती अवरेरे आऩरे ऋण
पेडाले मावाठी लैद्मफकम षेत्रात कामय कयणा-मा मा वलय डॉक् टवयच ्मा चेश-मालय वेलाबाल भी
फनघतरा आशे . व ्लत्च ्मा जजलाची ऩलाय न कयता अनेक डॉक् टवंने वलवलध ळोध रालरे शे

कौतक
ु ाव ्ऩद आशे . मा जजर ्शमात ळावकीम लैद्मफकम भशावलद्मारम उऩरफ ्ध ल ्शाले मा आऩर ्मा
इच ्छाऩत
ु ीवाठी भी ननळ ्चीतऩणे प्रमत ्न कये न. मेत ्मा वलधानवबा अधधलेळनात डॉक् टवयच ्मा

वलवलध वभव ्माांकडे वयकायचे रष लेधण ्माचा भी ननळ ्चीतऩणे प्रमत ्न कये न. शॎऩ ्ऩीनेव इांडक
े ्व

लाढलामचा अवेर तय शे र ्थ ईज लेर ्थ मा वांकर ्ऩनेरा प्राधान ्म दे ण ्माची आलळ ्मकता अवर ्माचे
प्रनतऩादन मालेऱी केरे.

ददनाांक 19 जन
ू 2022 योजी अवोसवएळन ऑप फपजजसळमन ्व ऑप अभयालती माांच ्मा ऩदग्रशण

वभायां बात फोरत शोतो. नलनवलन ऩध ्दतीचे वांळोधन कयण ्माची आज ननताांत गयज आशे . कोयोना
काऱात आभ ्शी मावांफांधी भख
ु ्मभांत्रमाांना वातत ्माने अलगत केरे भात्र मावांदबायत ळावनव ्तयालरून
कोणतीशी कामयलाशी झारेरी नाशी. लैद्मक षेत्रातीर भान ्मलयाांनी वांळोधनालय बय दे ण ्माचे
आलाशन त ्माांनी मालेऱी फोरताना केरे.

मालेऱी अवोसवएळन ऑप फपजजसळमन ्व ऑप अभयालतीचे नलननलायधचत अध ्मष डॉ. अवलनाळ
चौधयी, वधचल डॉ. तऩ
ुां ईचे डॉ. रूऴी दे ळऩाांड,े एभ.जी.एभ.
ृ ्ती जलादे , जवरोक शॉव ्ऩीटर भफ

शॉव ्ऩीटर औयां गाफादचे डॉ. आनांद ननकाऱजे, इांददया गाांधी लैद्मफकम भशावलद्मारम नागऩूयचे भाजी
अधधल ्माख ्माता डॉ. एव.डी. वम
य ांळी, डॉ. वलजम फक् ताय, डॉ. धलर तेरी, बाजऩाचे भशानगय
ु ल
जजर ्शाध ्मष फकयण ऩातुयकय माांची प्राभख
ु ्माने उऩजथथती शोती.

मालेऱी फोरताना नलननलायधचत अध ्मष डॉ. अवलनाळ चौधयी भ ्शणारे, मा ऩदग्रशण वभायां बारा आ.
वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांची उऩजथथती राबणे शा आभचा फशुभान आशे . आ. वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांनी
लैद्मफकम षेत्रात बयील काभधगयी केरी आशे . त ्माांच ्मा ऩुढाकायाने आयोग ्म षेत्रावाठी अनेक
भशत ्लऩूणय ननणयम त ्माांच ्मा भांत्रीऩदाच ्मा काऱात घेण ्मात आरे आशे . त ्माांचे भागयदळयन आभ ्शारा
नेशभीच राबरे आशे . बवलऴ ्मातशी त ्माांच ्मा भागयदळयनाचा राब अवाच राबेर अवा वलळ ्लाव डॉ.

अवलनाळ चौधयी माांनी मालेऱी फोरताना ल ्मक् त केरा. मा ऩदग्रशण वभायां बारा अभयालती मेथीर
फपजजसळमन ्व तवेच गणभान ्म नागरयकाांची भोठमा वांख ्मेने उऩजथथती शोती

