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उत्तम सेिा दे णाऱ्या
डॉक्टरांची ननयक्
ु ती करा!
आरोग्य सलमती सभापती मनोज चापऱे यांचे
ननदे श
नागपरू , ता. ७ : नागऩरू मषानगरऩालऱकेच्या रुग्णाऱयात स्ऩेऴालऱस्ट म्षणून ऩाटट

टाईम अशऱेल्या डॉक्टराांशांदर्ाटत अनेक तक्रारी आषे त. ते जर शेळाच दे त नशेऱ तर

तयाांना तातडीने कमी करण्यात याळे. उतकृष्ट शेळा दे णाऱ्या डॉक्टराांना कायम ठे ळन
ू

कमी केऱेल्या डॉक्टराांच्या जागी नळी ननयक्
ु ती करण्यात याळी, अशे ननदे ऴ आरोग्य
शलमतीचे शर्ाऩती मनोज चाऩऱे याांनी ददऱे.

नागऩरू मषानगरऩालऱका मख्
स्मत
ु याऱयातीऱ डॉ. ऩांजाबराळ दे ऴमख
ु
ृ ी शर्ागष
ृ ात
आयोजजत आरोग्य शलमतीच्या आढाळा बैठकीत ते बोऱत षोते. बैठकीऱा शलमतीचे

शदस्य ऱखन येराळार, वळऴाखा बाांत,े ळांदना चाांदेकर, आरोग्य अधधकारी (मे) शरीता

कामदार, आरोग्य अधधकारी (स्ळच्छता) शन
ु ीऱ काांबले , ऩऴधु चककतशक अधधकारी डॉ.
गजेंद्र मषल्ऱे उऩजस्थत षोते.

मनऩाच्या दळाखानयाांमधन
ू रुग्णाांना उततम आरोग्य शेळा लमलाव्यात याशाठी टाटा

ट्रस्ट शोबत करार झाऱा आषे . याअांतगटत २६ दळाखानयाांचे नत
ू नीकरण षोणार अशन
ू
आताऩयंत १७ दळाखानयाांचे नत
ू नीकरण ऩण
ू ट झाऱे आषे . अनय दळाखानयाांचे काम
अऩऱ्ु या जागाांमल
ु े थाांबऱे अशल्याची मादषती आरोग्य अधधकारी डॉ. शररता कामदार

याांनी ददऱी. बाांधकाम वळर्ागाच्या माध्यमातून शध
ु ारीत आराखडा तयार करून
ऱळकर अनय दळाखानयाांचे कायटषी शरू
ु करण्यात याळे, अशे ननदे ऴ शर्ाऩती मनोज
चाऩऱे याांनी ददऱे.

याळेली शर्ाऩती मनोज चाऩऱे याांनी स्ळच्छ शळेसणावळवयी मादषती घेतऱी. नागऩरू

ऴषरात केंद्रीय चमू १० ददळशाांऩळ
ू ी येऊन गेऱी. एका चमन
ू े स्ळच्छ शळेसणशांदर्ाटत
तर दश
ु ऱ्या चमन
ू े षागणदारी स्ऩॉटची ऩाषणी केल्याची मादषती आरोग्य अधधकारी

शन
ु ीऱ काांबले याांनी ददऱी. शलमतीचे शदस्य ऱखन येराळार याांनी प्रर्ागातीऱ
स्ळच्छतेच्या बाबतीत आरोग्य वळर्ागाने गांर्ीर व्षाळे. याबाबत नागररकाांच्या तक्रारी

अशल्याचे शाांधगतऱे. तयामल
ु े स्ळच्छतेच्या बाबतीत कुठऱीषी षयगय चाऱणार नाषी.
स्ळच्छ

शळेसणानांतरषी

ळवटर्र

स्ळच्छतेवळवयी

अधधकाऱ्याांनी

जागरुक

राषाळे.

ननयलमत दौरे करून तक्रारीांचे तातडीने ननरशन कराळे, अशेषी ननदे ऴ तयाांनी ददऱे.
राष्ट्रीय ऴषरी आरोग्य अलर्यानाच्या माध्यमातन
ऴषरात ५० नळीन दळाखाने
ू
प्रस्तावळत आषे त. याशाठी नगरशेळकाांनी जागाांशष प्रस्ताळ आरोग्य वळर्ागाकडे

ऩाठवळण्याचे आळाषन आरोग्य शर्ाऩती मनोज चाऩऱे याांनी केऱे. बैठकीऱा शळट
झोनचे झोनऱ अधधकारी उऩजस्थत षोते.

