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नागपूर, ता. २७ : अटल आरोग्य महाशिशबराच्या माध्यमातून आरोग्याची मोठी व्यवस्था 

िासनाने राज्यभर उभारली. कुठलाही गरीब व्यक्ती यापुढे उपचाराशवना मृतू्य पावणार 

नाही. महाआरोग्य शिशबराांनी राज्यात हृाांती घडशवली आहे. या माध्यमातून िासनाने 

नागररकाांना आरोग्याचे ‘सुरक्षा कवच’ शदले आहे, असे प्रशतपादन मुख्यमांत्री देवेंद्र फडणवीस 

याांनी केले. 

महाराष्ट्र  िासन आशण स्व. प्रभाकरराव दटके सृ्मशत सेवा सांस्थेच्या वतीने स्व. शदवाकरराव 

धाहृस सृ्मशत पररसर रेिीमबाग मैदान येथे रशववारी (ता. २७) आयोशजत अटल आरोग्य 

महाशिशबराच्या उद्घाटन काययहृमात उद्घाटक म्हणून ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी कें द्रीय 

भूपृष्ठ वाहतूक मांत्री शनतीन गडकरी होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून वैद्यकीय शिक्षण मांत्री शगरीि 

महाजन, राज्याचे ऊजायमांत्री तथा नागपूरचे पालकमांत्री चांद्रिेखर बावनकुळे उपस्स्थत 

होते. यावेळी मांचावर खासदार डॉ. शवकास महाते्म, माजी खासदार अजय सांचेती, आमदार 

सुधाकर देिमुख, आमदार शवकास कुां भारे, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार शगरीि 

व्यास, शजल्हा पररषद अध्यक्ष शनिा सावरकर, उपमहापौर दीपराज पाडीकर, मनपातील 

सत्तापक्ष नेते सांदीप जोिी, माजी महापौर तथा अटल महाआरोग्य शिशबराचे मुख्य सांयोजक 

नगरसेवक प्रवीण दटके, स्व. प्रभाकरराव दटके सृ्मशत सेवा सांस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष 

राऊत उपस्स्थत होते. 

पुढे बोलताना मुख्यमांत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, वैद्यकीय मांत्री शगरीि महाजन याांनी अटल 

महाआरोग्य शिशबराच्या माध्यमातून राज्यभरात गोरगरीबाांच्या आरोग्यासाठी कायय 

केले. गरीब आशण मध्यमवगीयाांना आरोग्याचा प्रश्न भेडसावतो आहे. रोगाचे शनदान 

झाल्यानांतर उपचाराांवर लाखोांचा खचय होतो. पैिाअभावी अनेकजण उपचार करू िकत 

नाही. हेच लक्षात घेऊन राज्य सरकारने शवशवध योजना आशण उपहृमाांच्या माध्यमातून 

उपचाराचा मोफत लाभ देणे सुरू केले. राज्य सरकारने जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून 



दीड लाख रुपयाांपयंतचा उपचार गरीबाांना शदला. प्रधानमांत्री जनआरोग्य योजनेच्या 

माध्यमातून पाच लाख रुपयाांपयंतच्या उपचाराचा लाभ रुग्ण घेऊ िकतो. मुख्यमांत्री 

सहायता शनधीसुद्धा मुख्यमांत्री कक्षाच्या माध्यमातून शदला जातो. एकट्या नागपुरात ४० 

कोटी ांची तर सांपूणय महाराष्ट्र ात आतापयंत ५०० कोटी ांची मदत मुख्यमांत्री सहायता शनधीतून 

उपचारासाठी देण्यात आली. यापुढे कोणीही आरोग्याच्या कारणामुळे व्यशथत होणार 

नाही, असा शवश्वास मुख्यमांत्री देवेंद्र फडणवीस याांनी यावेळी शदला. 

कें द्रीय मांत्री शनतीन गडकरी यावेळी बोलताना म्हणाले, छोटूभैय्या धाहृस आशण प्रभाकरराव 

दटके हे शहृयािील आशण उत्साही काययकते होते. त्याांच्या मागयदियनाखाली आम्ही कायय 

केले. या दोन्ही उत्तम काययकत्यांचा आदिय डोळ्यासमोर ठेवून आयोशजण्यात आलेले हे 

शिशबर मध्य नागपुरातील लोकाांसाठी उपचाराच्या दृष्ट्ीने फायद्याचे ठरणार आहे. सुमारे ५० 

हजाराांवर लोकाांनी या शिशबराचा लाभ घेतला, याचा आपणास आनांद 

आहे. गरीब, दीनदुबळ्याांची सेवा करणे हे आयुष्यातल सवायत चाांगले कायय आहे. ना. शगरीि 

महाजन याांनी हा यज्ञ राज्यभर केला. प्रवीण दटके याांच्यासारखे गरीबाांची कणव असलेले 

काययकते स्वत: पुढाकार घेऊन असे शिशबर आयोशजत करून आरोग्याच्या या यज्ञात समीधा 

टाकण्याचे कायय करीत असल्याचे ते म्हणाले. 

वैद्यकीय शिक्षण मांत्री शगरीि महाजन म्हणाले, राज्यभरात आयोशजत केलेल्या आरोग्य 

महाशिशबराांमुळे गोरगरीब जनतेला आधार शमळाला. एक शदवसाचे शिशबर झाले म्हणजे कायय 

थाांबत नाही तर पुढील चार ते सहा मशहने शिशबरात उपचार घेणाऱ्या प्रते्यक रुग्णाांवरील 

उपचाराचा पाठपुरावा करण्यात येतो. मागील १५ वषांत झाला नसेल इतका खचय आरोग्यावर 

केवळ गेल्या चार वषांत मुख्यमांत्री सहायत शनधीतून करण्यात आला. सामान्य माणसाला 

मदतीचा हात देण्याचे कायय िासनाने केल्याचे प्रशतपादन त्याांनी केले. 

प्रास्ताशवका शिशबराचे मुख्य सांयोजक नगरसेवक प्रवीण दटके याांनी शिशबराच्या 

आयोजनाबाबत माशहती शदली. मध्य नागपुरातील शवशवध वस्त्ाांमधे्य २४ शठकाणी १६ ते १८ 

जानेवारी आशण २१ ते २३ जानेवारीदरम्यान ओपीडी झाली. यामधे्य ४७ हजार नागररकाांची 

नोांदणी झाली. १९ हजार रुग्णाांच्या शवशवध चाचण्या करण्यात आल्या. महाशिशबरात आलेल्या 

रुग्णाांवर लहान िस्त्रशहृया तातडीने तर मोठ्या िस्त्रशहृया तारीख देऊन करण्यात 

येतील. या शिशबरानांतर सुमारे सहा मशहने प्रते्यक रुग्णावरील उपचाराचा पाठपुरावा करून 

अखेरच्या रुग्णाांपयंत लाभ देण्यात येईल. यासाठी महाल येथे स्वतांत्र कायायलय तयार 

करण्यात आल्याचेही त्याांनी साांशगतले. 

ततू्पवी मुख्यमांत्री देवेंद्र फडणवीस, कें द्रीय मांत्री शनतीन गडकरी, वैद्यकीय शिक्षण मांत्री 

शगरीि महाजन, ऊजायमांत्री चांद्रिेखर बावनकुळे याांनी दीपप्रज्वलन करून शिशबराचे 

शवधीवत उद्घाटन केले. यानांतर अटल आरोग्य महाशिशबरात सेवा देणाऱ्या डॉक्टराांचा 



मुख्यमांत्री देवेंद्र फडणवीस, कें द्रीय मांत्री शनतीन गडकरी याांच्या हसे्त सत्कार करण्यात 

आला. शिशबराच्या आयोजनासाठी पररश्रम घेणाऱ्या जी.एम. फाऊां डेिन आशण शनरामय 

फाऊां डेिनच्या स्वयांसेवकाांचाही सत्कार करण्यात आला. सांपूणय शिशबराची धुरा साांभाळणारे 

रामेश्वर नाईक याांचाही यावेळी सत्कार करण्यात आला. काययहृमाचे सांचालन माजी 

नगरसेवक बांडू राऊत याांनी केले. आभार स्व. प्रभाकरराव दटके सृ्मशत सेवा सांस्थेचे अध्यक्ष 

डॉ. सुभाष राऊत याांनी मानले. 

सवव दवकाराांवर उपचार 

रेिीमबाग मैदानावर रुग्णाांच्या सोयीनुसार शवकारशनहाय तपासणी आशण उपचार व्यवस्था 

करण्यात आली होती. शिशबरात नेत्ररोग, हृदयरोग, अस्स्थव्यांगोपचार, जनरल 

सजयरी, मेंदूरोग, बालरोग, मुत्ररोग,प्लास्िक सजयरी, कान, नाक, घसा, स्त्री 

रोग, ककय रोग, दांतरोग या रोगाांची रोगाांची तपासणी, उपचार व िस्त्रशहृया तर जनरल 

मेशडसीन, लठ्ठपणा यावर तपासणी व उपचार करण्यात येतील, अिी माशहती 

आयोजकाांनीशदली.  

सेवेकऱयाांची सेवा 

अटल आरोग्य महाशिशबराच्या शनशमत्ताने स्व. शदवाकरराव धाहृस सृ्मशत पररसरात अनेक 

सेवेकरी रुग्णाांना सेवा देत होते. रुग्णाांसाठी ३० रुग्णवाशहका पररसरात शफरत होत्या. आरोग्य 

शिशबर सांपूणय रेिीमबाग मैदानावर असल्यामुळे वृद्ध रुग्णाांना, मशहलाांना एका शठकाणाहून 

दुसऱ्या शठकाणी नेण्यासाठी ४० मॅक्सीकॅबची व्यवस्था होती. मॅक्सीचे चालक सांपूणय 

शदवसभर रुग्णाांची ने-आण करण्यात व्यस्त होते. एका बाजूला भोजनाच्या व्यवस्थेत काही 

स्वयांसेवक व्यस्त होते. शिशबरात येणाऱ्या प्रते्यकाला आग्रहाने भोजन देत होते. शिशबरातील 

डॉक्टर, पररचाररका रुग्णाांना सेवा देताना कुठेही थकले नाही. सफाई कमयचारी पररसरात 

होणारा कचरा उचलत होते. आयोजकाांपैकी सवय काययकते रुग्णाांना माशहती साांगत होते 

आशण त्याांची मदत करीत होते. 

 


