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ता. ७ सप्टें बर २०१९

आमदार कृष्णा खोऩडे यांच्या

हस्ते वळजयनगर नागरी प्राथलमक
आरोग्य केंद्राचे ऱोकाऩकण
नागऩरू , ता. ७ : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नागऩरू मषानगरऩाभऱका अंतगगत नागऩरू
मषानगरऩाभऱका आरोग्य वळिागाच्या ळतीने टाटा रस्टच्या शषकायागने प्रिाग क्र.४
मधीऱ वळजयनगर (िरतळाडा) नागरी प्राथभमक आरोग्य केंद्राचे ऴननळारी (ता.७) ऩळ
ू ग
नागऩरू चे आमदार कृष्ट्णा खोऩडे यांच्या षस्ते उद्घाटन झाऱे. बजरं ग

चौक (िरतळाडा) येथे आयोजजत कायगक्रमाच्या अध्यसस्थानी मषाऩौर नंदा
जजचकार षोत्या.
कायगक्रमाऱा प्रमख
ु अनतथी म्षणन
ू स्थायी शभमती शिाऩती प्रदीऩ ऩोषाणे, ऱकडगंज

झोन शिाऩती राजकुमार शाषु, नगरशेवळका मननवा अतकरे , माजी नगरशेळक प्रमोद
ऩें डके, आरोग्य उऩशंचाऱक डॉ. िाळना शोनकुशले , आरोग्य अधधकारी
(दळाखाना) डॉ. शरीता कामदार, अनतररक्त शषायक आरोग्य अधधकारी डॉ. वळजय

जोऴी, डॉ. कुबडे, शेतराम शेऱोकर, ददनाजी गरू
ु ऩंच, प्रेम कुटे , ऱाऱा ऩाण्डेय, जागेश्ळर

दषरळानी, वळऴाऱ भशऱोटीया, रघन
ु ाथ ळाघमारे , शागर ऩाऱ, धन्नु चकोऱे, नीरज
ळाघमारे आदी उऩजस्थत षोते.

याळेली मषाऩौर नंदा जजचकार म्षणाल्या, नागररकांच्या आरोग्याची कालजी घेणे

मषानगरऩाभऱकेचे कायग आषे . त्यामल
ु े शळाांना उत्तम आरोग्य शवु ळधा भमलण्याशाठी
मनऩा कदटबद्ध आषे . ऱकडगंज झोनचे शिाऩती राजकुमार शाषु यांच्या
ऩढ
ु ाकाराने वळजयनगर (िरतळाडा) येथे नागरी प्राथभमक आरोग्य केंद्र शरू
ु झाऱे अशन
ू

यामल
ु े ऩररशरातीऱ नागररकांना उत्तम आरोग्य शेळेचा ऱाि घेता येणार आषे , अशेषी
त्या म्षणाल्या. आऩऱे आरोग्य शदृ
ु ढ राखणे षे आऩल्याच षातात अशन
ू त्याशाठी
शळाांनी स्ळच्छतेकडे वळऴेव ऱस दे ण्याची गरज आषे . आऩल्या घरी, ऩररशरात

स्ळच्छता राषीऱ याशाठी शळाांनी प्रयत्न कराळे, अशे आळाषनषी त्यांनी याळेली केऱे.
वळजयनगर (िरतळाडा) येथीऱ नागररकांच्या शवु ळधेशाठी नागरी प्राथभमक आरोग्य केंद्र
व्षाळे याशाठी ळेलोळेली प्रयत्न करुन ळ त्याचा शातत्याने ऩाठऩरु ाळा करून ते ऩण
ू ग
करून घेतल्याबद्दऱ ऩळ
ू ग नागऩरू चे आमदार कृष्ट्णा खोऩडे यांनी ऱकडगंज झोनचे

शिाऩती राजकुमार शाषु यांचे अभिनंदन केऱे. वळजयनगर िागामध्ये आरोग्य
केंद्रामल
ु े नागररकांशाठी मोठी शवु ळधा ननमागण झाऱी आषे . नागररकांना षोणारा त्राश
यामल
ु े कमी षोणार आषे . या आरोग्य केंद्रामधन
ू नागररकांना दजेदार आरोग्य

शवु ळधा ऩरु वळण्यात येतीऱ, याकडे वळऴेव ऱस दे णार अशल्याचेषी त्यांनी शांधगतऱे.
प्राथलमक आरोग्य केंद्रात लमलणार या सवु ळधा

वळजयनगर (िरतळाडा) नागरी प्राथभमक आरोग्य केंद्र शकाली ८ ते दऩ
ु ारी २ या ळेलेत शरू
ु अशेऱ. शळग
ळयोगटातीऱ नागररकांच्या तऩाशण्या या आरोग्य केंद्रात षोतीऱ. बाह्यरुग्ण तऩाशणी, प्रशत
ु ी तऩाशणी,

बाऱरोग तऩाशणी, कुटुंब कल्याण शमऩ
ु दे ऴन, ऱशीकरण शेळा, आर.टी.आय. ळ एश.टी.आय. शमऩ
ु दे ऴन,
कुष्ट्ठरोग ळ सयरोग तऩाशणी, दषळताऩ ळ षत्तीरोग ननदान ळ उऩचार, मैत्री जक्ऱननक, रक्तदाब, मधुमेष

तऩाशणी ळ उऩचार, जऱजन्य रोग ननदान ळ उऩचार, प्रयोगऴाला तऩाशणी, औवधी, मऱमऩट्टी आदी शवु ळधा
आरोग्य केंद्रामधन
ू भमलणार आषे त.

