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इंदिरा गांधी रुग्णाऱयात
अत्याधुननक
उऩकरणांशाठी िोन कोटी
ऊजाक मंत्री चंद्रऴेखर बाळनकुले यांची

घोवणा : रुग्णाऱयाच्या नूतनीकरण कामाचे
भूलमऩूजन

नागऩरू , ता. २३ : नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा रुग्णारमाांनी अनेक पऩढमाांना उऩचाय
दे त नलजीलन ददरे आशे . एकेकाऱी खावगी रुग्णारमाांची एलढमा भोठ्मा प्रभाणात

उऩरब्धता नवताना भनऩा रुग्णारमाांनीच गयीफ, भध्मभलगीम नागरयकाांना वांजीलनी

दे ण्माचे भशत्तत्तलाचे कामय केरे आशे . अनेक आमष्ु म लाचपलणाऱ्मा मा रुग्णारमाांची
अलस्था आता लाईट अवन
े जीलन लाचपलण्माची लेऱ आरी आशे .
ू मा रुग्णारमाांचच

इांददया गाांधी रुग्णारमाच्मा नत
ू नीकयणावाठी नागऩयू भशानगयऩालरकेने ऩढ
ु ाकाय
घेतरा अवन
मा रुग्णारमात नागरयकाांना उत्ततभ आयोग्म वपु लधा लभऱाव्मात
ू
मावाठी अत्तमाधनु नक उऩकयणे अवणे आलश्मक आशे . मा उऩकयणावाठी याज्म

ळावनाकडून दोन कोटी रुऩमे दे ण्मात मेईर, अळी घोऴणा याज्माचे ऊजाय ल जजल्ह्माचे
ऩारकभांत्री चांद्रळेखय फालनकुऱे माांनी केरी.
नागऩयू

भशानगयऩालरकेच्मा

लतीने

उत्ततय

अांफाझयी

भागायलयीर

इांददया

गाांधी

रुग्णारमाच्मा नत
ू नीकयण काभाचे ऩारकभांत्री चांद्रळेखय फालनकुऱे माांच्मा शस्ते

बलू भऩज
अनतथी
ू न कयण्मात आरे. मालेऱी ते फोरत शोते. कामयक्रभारा प्रभख
ु
म्शणून भशाऩौय नांदा जजचकाय, आभदाय डॉ. ऩरयणम पुके, उऩभशाऩौय दीऩयाज
ऩाडीकय, वत्तताऩष नेते वांदीऩ जोळी, नगयवेपलका डॉ. ऩरयणणता पुके, रुनतका भवयाभ,
नगयवेलक अभय फागडे, भशायाष्र काभगाय कल्हमाण भांडऱाचे अध्मष भन्
ु ना मादल,
अनतरयक्त आमक्
ु त यलीांद्र ठाकये , याभ जोळी, अझीझ ळेख, आयोग्म उऩवांचारक

डॉ.के.फी. तुभाने, आयोग्म अधधकायी डॉ. बालना वोनकुवऱे , केअरयांग इांडडमाचे गुयभीत
लवांग पलज, डॉ. प्रलीण गांटालाय, जमप्रकाळ गुप्ता, यभेळ धगयडे उऩजस्थत शोते. मालेऱी
मयु ीनद्लाये

कॅन्वयची

तऩावणी

कयणाऱ्मा

‘कॅन

ककट’चे

ऩारकभांत्री

चांद्रळेखय

फालनकुऱे , भशाऩौय नांदा जजचकाय माांच्मावश वलय भान्मलयाांच्मा शस्ते रोकाऩयण

कयण्मात आरे. मा ककटद्लाये अलघ्मा ऩाच लभननटाभध्मे कॅन्वयचे ननदान शोणाय
आशे .

ऩारकभांत्री चांद्रळेखय फालनकुऱे म्शणारे, प्राथलभक आयोग्म वेला दे ण्माभध्मे भनऩा

रुग्णारमाांचे भशत्तत्तलाचे मोगदान आशे . भात्र मा रुग्णारमाांभध्मे अत्तमाधनु नक वपु लधा
अवणेशी

आलश्मक

आशे .

ऩरयवयातीर

झोऩडऩट्टी

बागातीर

नागरयकाांच्मा

आयोग्माच्मा वपु लधेच्मा दृष्टीने इांददया गाांधी रुग्णारम वरू
ु कयण्मात आरे शोते. मा
रुग्णारमातून ऩढ
ु े शी उत्ततभ वपु लधा लभऱाव्मात मावाठी नागऩयू भशानगयऩालरकेने

घेतरेल्हमा ऩढ
ु ाकायारा वशकामय कयीत ळावनाकडून अत्तमाधनु नक उऩकयणे उऩरब्ध

करुन दे ण्मात मेणाय आशे त. मावांफांधीची प्रकक्रमा रलकयच ऩण
ू य शोईर, अवा
पलश्लावशी ऩारकभांत्री चांद्रळेखय फालनकुऱे माांनी मालेऱी व्मक्त केरा.
कॅन्वयभऱ
ु े

दयलऴी

भोठ्मा

वांख्मेत

नागरयकाांचा

भत्तृ मू

शोतो.

मालय

आऱा

घारण्मावाठी केअरयांग इांडडमाने ऩढ
ु ाकाय घेऊन ‘कॅन ककट’ची ननलभयती केरी. मा

ककटभऱ
ु े अनेक रोकाांचे जीलन लाचपलता मेणाय आशे . याज्म वयकायच्मा आमष्ु मभान
मोजनेतून ५० कोटी नागरयकाांचा पलभा काढरा जात आशे . माद्लाये अनेक भोठ्मा

आजायालय नन:ळल्ह
ु क उऩचाय शोणाय आशे . मा मोजनेराच ‘कॅन ककट’रा जोडून
कॅन्वयभक्
ु त भशायाष्र ननभायण कयण्माचा वांकल्हऩ अवल्हमाचेशी ऩारकभांत्री चांद्रळेखय
फालनकुऱे मालेऱी म्शणारे.

प्रशत
ु ीशाठी मदषऱांना बाषे र जाळे ऱागणार नाषी : मषाऩौर नंिा जजचकार
एकेकाऱी भनऩाच्मा रुग्णारमाांभध्मे उऩचायावाठी नागरयकाांची गदी अवामची. आज

रुग्णारमाांची झारेरी दयु लस्था वध
ु ायण्मावाठी भनऩाच्मा लतीने ऩढ
ु ाकाय घेण्मात मेत
आशे . लळलाम टाटा रस्टच्मा भाध्मभातूनशी रुग्णारमाांचा कामाऩारट शोत आशे .

टाटाच्मा वशकामायने आताऩमंत भनऩा रुग्णारमातीर १७ ओऩीडी वरू
ु कयण्मात
आल्हमा आशे त. नागरयकाांना उत्ततभ आयोग्म वपु लधा प्रदान कयण्मावाठी भनऩा
कदटफद्ध आशे . मावाठी आलश्मक तो ननधीशी ऩयु पलण्मात मेत आशे . भात्र नागरयकाांची

भनऩाच्मा रुग्णारमाांच्मा फाफतीत अवरेरी वभजत
ू आज फदरण्माची गयज आशे .
आज इांददया गाांधी रुग्णारम ऩरयवयातीर भदशराांना प्रवत
ु ीवाठी फाशे य जाले रागते.

भात्र आता भनऩाच्मा ऩढ
ु ाकायाने मेथेच दजेदाय आयोग्म वपु लधा ऩयु पलण्मात मेणाय

अवन
ू भदशराांना प्रवत
ु ीवाठी इतय रुग्णारमाांत धाल घ्माली रागणाय नाशी, अवा
पलश्लाव भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी मालेऱी व्मक्त केरा.

