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ता. 3 लडसेंबर २०१९

मनपाच्या सिक दिाखानयांमध्ये टाटा ट्रस्टच्या
माध्यमातन
ू प्राथलमक आरोग्य सलु िधा द्या – महापौर
महापौर संदीप जोशी यांचे लनदेश : आरोग्य लिभागाची बैठक
नागपरू ,ता.3. नागपरू महानगरपालिका आलण टाटा ट्रस्ट याांच्या माध्यमातन
ू मनाचे दवाखाने
अत्याधुलनक आलण अद्ययावत होत आहे . या दवाखान्यामधीि आरोग्य सुलवधा ही चाांगिी आहे . टाटा
ट्रस्टच्या माध्यमातन
ू मनपाचे आणखी दवाखाने अद्ययावत करून त्यातीि प्राथलमक सुलवधा सुधाराव्या,
असे लनदेश महापौर सांदीप जोशी याांनी लदिे. मांगळवारी (ता.3) मनपा मुख्याियातीि डॉ.पांजाबराव
दे शमुख सभागहृ ात आरोग्य लवभागाची बैठक आयोलजत करण्यात आिी.
यावेळी उपमहापौर मनीषा कोठे , ज्येष्ठ नगरसेवक सुनीि अग्रवाि, उपनेत्या वषाा ठाकरे , उपायुक्त राजेश
मोलहते, उपसांचािक (आरोग्य लवभाग) डॉ.भावना सोनकुसळे , अलतररक्त आरोग्य अलधकारी (दवाखाना)
डॉ.लवजय जोशी, टाटा ट्रस्टचे लटकेश लबसेन याांच्यासह सांबांलधत लवभागाचे अलधकारी व कमा चारी उपलस्थत
होते.
प्रारां भी महापौर सांदीप जोशी याांनी मनपाच्या दवाखान्याांच्या आढावा घेतिा. मनपाद्वारे
आयसोिेशन, सदर, गाांधीनगर, महाि येथीि प्रभाकरराव दटके दवाखाना यामध्ये सुरू असिेल्या
कायाा ची मालहती लदिी. मनपा द्वारे सुरू असिेल्या 7 दवाखान्याबाबतही मालहती अलतररक्त आरोग्य
अलधकारी डॉ.लवजय जोशी याांनी लदिी. मनपा आलण टाटा ट्रस्ट याांच्या माध्यमातन
ू सुरू असिेल्या प्राथलमक
आरोग्य केंद्राचा आढावा महापौराांनी घेतिा. टाटा ट्रस्टद्वारे मनपाचे दवाखाने अद्ययावत करून सुरू आहे .
या दवाखान्याांमध्ये अत्याधुलनक वैद्यकीय उपकरणे, सुलवधा रूग्णाांना लमळत असल्याची मालहती आरोग्य
लवभागाच्या उपसांचािक डॉ.भावना सोनकुसळे याांनी लदिी. या अांतगा त रक्त तपासणीचे केंद्रीकरण, औषधी
साठा याबाबतही मालहती श्रीमती सोनकुसळे याांनी लदिी. यावेळी टाटा ट्रस्टचे लटकेश लबसेन याांनी पीपीटी
द्वारे टाटा ट्रस्टच्या कायाा ची मालहती महापौराांना लदिी. टाटा ट्रस्टच्यावतीने मनाचे 27 दवाखाने अद्ययावत
करण्याची प्रलिया सुरू आहे. टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातन
ू मनपाचे 50 दवाखाने कसे अद्ययावत होईि, याचा
लवचार करावा, असे महापौर सांदीप जोशी याांनी सलू चत केिे. मनपाच्या सवा वैद्यकीय अलधकारी व
दवाखान्याांची यादी दोन लदवसात मिा सादर करावी, असे लनदेश महापौराांनी लदिे. यामध्ये शहरातीि
खासगी डॉक्टरची काय मदत घेतिा येईि, याचा लवचार दे खीि करावा, अशी सच
ू ना महापौराांनी यावेळी
केिी. मनपाच्या दवाखान्यातीि रूग्णाांना पढ
ु ीि उपचारासाठी जर खासगी दवाखान्यात पाठवायचे झािे
तर त्याची सोय खासगी दवाखाने करण्यासांदभाा त लवचार करावा, असेही महापौर सांदीप जोशी याांनी
साांलगतिे.

