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आरोग्य सलमती सभापती िीरेंद्र कुकरेजा यांनी 

केिी इंददरा गांधी रुग्णाियाची पाहणी 

नागपरू, ता. २७ : आरोग्य सलमती सभापती िीरेंद्र कुकरेजा यांनी शलनिारी (ता.२७) इंददरा 

गांधी रुग्णाियाची पाहणी केिी. यािेळी नगरसलेिका पररलणता फुके, अलतररक्त आयुक्त राम 

जोशी, मनपा आरोग्य उपसंचािक डॉ. तुमाने, आरोग्य अलधकारी (दिाखाने) डॉ. सरीता 

कामदार, धरमपेठ झोनचे सहायक आयुक्त प्रकाश िराड,े अलतररक्त सहायक आरोग्य अलधकारी 

डॉ.लिजय जोशी, इंददरा गांधी रुग्णाियाचे िैद्यकीय अधीक्षक डॉ. प्रिीण गंटािार आदी 

उपलथथत होते. 

 

आरोग्य सलमती सभापती िीरेंद्र कुकरेजा यांनी पदभार थिीकारल्या पासनू शहरातीि 

मनपाच्या पाचपाििी सतुीकागृह, बेझनबाग दिाखाना, नंदनिन दिाखाना, ताजबाग 

हले्थपोथट या रुग्णाियांना भेट दऊेन तयांच्या सद्यलथथतीचा आढािा घेतिा. याच श्ृंखिेत 

तयांनी शलनिारी (ता.२७) इंददरा गांधी रुग्णाियािा भटे दऊेन पाहणी केिी. पुढेही आरोग्य 

सलमती सभापती िीरेंद्र कुकरेजा मनपाच्या सिक रुग्णाियांना आकलथमक भेट दणेार आहते.  

मनपा िैद्यकीय अलधकारी ि लिभाग प्रमुखांकड ेमनपा रुग्णािय ि दिाखानयांची जबाबदारी 

दणे्यात आिी असून संबंलधत रुग्णाियांची संपूणक जबदारी तयांचीच आह.े तयामुळे कोणतयाही 

रुग्णािय ककिा दिाखानयात काही अलनयलमतता आढळल्यास संबंलधत िदै्यकीय अलधका-यांिर 

कारिाई करण्यात येईि, अशी सक्त ताकीद आरोग्य सलमती सभापती िीरेंद्र कुकरेजा यांनी 

ददिी आह.े  

 



इंददरा गांधी रुग्णाियातीि भेटीदरम्यान आरोग्य सलमती सभापती िीरेंद्र कुकरेजा यांनी रुग्ण 

तपासणी लिभाग, एक्स रे लिभाग, प्रसुती लिभाग, औषध भांडार लिभाग ि अनय लिलिध 

लिभागांची पाहणी करून आढािा घेतिी. नागरीकांना उत्तम आरोग्य सिेा दणेे ह ेमनपा 

रुग्णाियांचे कतकव्य आह.े रुग्णाियात येणाऱ्या रुग्णांना कोणताही त्रास होऊ नये, अडचणी येऊ 

नये यासाठी आिश्यक ती काळजी घ्या. रुग्णाियात नेहमी थिच्छता राहािी यासाठी लिशेष 

काळजी घ्या. रुग्णाियात भेडसािणा-या समथया ि अडचणींची मालहती िेळोिळी लिभागािा 

दणे्यात यािी. यालशिाय रुग्णाियात आिश्यक दरुुथतयांबाबतचे पत्र देउन तयाबाबत तातडीने 

कायकिाही करण्याचेही लनदशे आरोग्य सलमती सभापती िीरेंद्र कुकरेजा यांनी ददिे. 

 

इंददरा गांधी रुग्णाियातीि डागडुजीच्या कामामध्ये ददरंगाई होत असल्याने नगरसेलिका 

पररलणता फुके यांनी िारंिार कंत्राटदारांना सांगुनही कोणलतही कायकिाही करण्यात आिी 

नाही. यासंबंधी तयांच्या तक्रारीिर दखि घेत आरोग्य सलमती सभापती िीरेंद्र कुकरेजा यांनी 

संबंलधत कंत्राटदारािा मनपा मुख्याियातीि आरोग्य सलमती सभापती कक्षात हजर राहुन पूणक 

झािेि ेकाम ि उिकररत कामाची मालहती द्यािी, असे लनदशेही तयांनी ददिे. 

 

मनपाच्या आरोग्य लिभागातफे लनिःशुल्क पथॅाॅॅिाॅॅजी चाचण्या ि इतरही सुलिधा उपिब्ध 

करण्यात येत आहते. या सुलिधांचा शहरातीि सिक नागररकांनी िाभ घ्यािा. तसेच मनपा 

दिाखानयांमध्ये सेिा दणे्यास इच्छुक सेिाभािी डॉक्टसकची सेिा घेण्यास तयार असून अशा 

सेिाभािी डॉक्टसकनी पुढ ेयािे, अस ेआिाहनही आरोग्य सलमती सभापती िीरेंद्र कुकरेजा यांनी 

केिे.  

 


