*चंद्रऩरू -ठाणे जिल्ह्याऱा मॉडेऱ षे ल्हथ डडजरिक म्षणून वळकसशत कराळेत -शध
ु ीर मन
ु गंटीळार*
===========================================================
मुंबई दद. 4: चंद्रऩूर आणण ठाणे षे दोन जिल्हषे मॉडेऱ षे ल्हथ डडजरिक म्षणून वळकसशत कराळेत, अऴी शच
ं ी
ू ना अथथमत्र
शुधीर मुनगंटीळार यांनी ददऱी.

आि मॉडेऱ षे ल्हथ डडजरिक चे शादरीकरण अथथमंत्र्याशमोर करण्यात आऱे त्याळेली ते बोऱत षोते. श्याद्री

अततथीगष
ृ ात झाऱेल्हया या बैठकीश आमदार शळथश्री शुरेऴ धानोरकर, शंिय धोटे , नाना ऴामकुले , आरोग्य वळभागाचे
प्रधान शचचळ प्रदीऩ व्याश, आयक्
ु त अनऩ
ु यादळ, चंद्रऩरू जिल्हषाचधकारी कुणाऱ खेमणार, जिल्हषा ऩररवदे चे मख्
ु य
कायथकारी अचधकारी जितेंद्र ऩाऩलकर, यांच्याशष आरोग्य वळभागाचे इतर अचधकारी उऩाजरथत षोते.

आरोग्य वळभागाने ळवथभराची ददनदसऴथका तयार करून त्याप्रमाणे रायभयभरात आरोग्य तऩाशणी सऴबबरांचे आयोिन

कराळे, कोणत्या ददळऴी कोणते सऴबीर आषे याची मादषती शळथशामान्य नागररकांऩयंत ऩोषोचळाळी, अशे तनदे ऴ अथथ मंत्री
शुधीर मुनगंटीळार यांनी ददऱे. ते ऩुढे म्षणाऱे की या अंतगथत रायभयातीऱ अंगणळाडी शेवळका, आऴा आणण इतर आरोग्य

कमथचारी यांच्या प्रसऴसणाचा काऱबद्ध कायथक्रम तयार केऱा िाळा. आरोग्य वळभागाने प्रत्येक रुग्णाचे षे ल्हथ काडथ तयार
कराळे यभयात आत्ताऩयंत त्याने घेतऱेल्हया उऩचारांची मादषती उऩऱब्ध व्षाळी, रे कॉडथ व्षाळी.
मॉडेऱ षे ल्हथ डडजरिक योिनेत ऩदषल्हया टप्पप्पयात चंद्रऩूर आणण ठाणे जिल्ह्यांची तनळड करण्यात आऱी आषे अशे शांगून
श्री मुनगंटीळार म्षणाऱे की, चंद्रऩूर षा खाणींचा जिल्हषा आषे त्यामुले प्रदव
ू णाचे प्रमाण षी खूऩ आषे , ऩररणामतः

आरोग्याचे प्रश्न षी मोठे आषे त. जिल्ह्याचा मानळ वळकाश तनदे ऴांक षा रायभयाच्या शराशरी तनदे ऴांका ऩेसा म्षणिे

0.752 ऩेसा कमी म्षणिे 0.718 आषे . जिल्ह्यात ळन ऩयथटनाऱा खऩ
ू मोठ्या प्रमाणात शंधी आषे . तर ठाणे आददळाशी
जिल्हषा अशून येथे रथऱांतररत ऱोक शंख्येचे प्रमाण अचधक आषे . या शगळ्या बाबी वळचारात घेऊन मॉडेऱ षे ल्हथ

डडजरिक शाठी या दोन जिल्ह्यांची तनळड करण्यात आऱी आषे . तलागालातल्हया ऱोकांऩयंत दिाथत्मक आरोग्य व्यळरथा
ऩोषोचळणे षा या योिनेचा उद्दे ऴ आषे .
गुणळत्ताऩूणथ आरोग्यशेळांची शषितेने उऩऱब्धता, आरोग्य तनदे ऴांकात शुधारणा ( 100 टक्के शंरथमात्मक प्रशूती,

बाऱकांचे 100 टक्के ऱशीकरण, बाऱके, गरोदर माता आणण मुऱी यांच्यातीऱ रक्तसय कमी करणे इत्यादी ) ऩायाभूत
शुवळधांची उभारणी, यंत्रशामग्री, कुऴऱ आणण तयभह मनुष्यबऱाची उऩऱब्धता, मेडडसशन, मादषती तंत्रहान शऩोटथ अऴा

वळवळध गोष्टीळर यात ऱस केंदद्रत करण्यात येणार आषे . दिेदार ऩद्धतीने आणण ळेगाने ऩूणत्थ ळाऱा िाळे काम आरोग्य
वळभागाने मॉडेऱ षे ल्हथ डडजरिक चे काम ळेगाने आणण दिेदार ऩद्धतीने ऩण
ू थ कराळे अऴी अऩेसा व्यक्त करून श्री.

मुनगंटीळार म्षणाऱे की, चंद्रऩरू जिल्ह्यात केळल वळदभाथतीऱच नाषी तर मषाराष्िाशष आशऩाशच्या रायभयातीऱ रुग्णांना
उत्तम उऩचाराशाठी ततथे याळे ळाटे ऱ इतकी ततथऱी आरोग्य व्यळरथा उत्कृष्ट दिाथची झाऱी ऩादषिे.

मॉडेऱ षे ल्हथ डडजरिक योिनेअंतगथत जिल्ह्यात आरोग्य शुवळधांशाठी एक णखडकी योिना तयार करून रुग्णाऱा त्याने
अिथ दे ताच त्याऱा शळथ आरोग्य शुवळधा आऩण ऩण
ू थ समतेने दे ळू ऴकू, अऴी व्यळरथा तनमाथण करता येते का याचा
वळभागाने अभ्याश कराळा.

चंद्रऩूर जिल्ह्यात खाण कामगारांची शंख्या खऩ
ू मोठी आषे त्यामुले 100 खाटाचे भारत शरकारचे कामगार रुग्णाऱय
शुरू करण्याबाबत ऩाठऩुराळा करण्यात याळा अशे शांगून ते ऩुढे म्षणाऱे की, 50 खाटाचे आयुव रुग्णाऱय शुरू
करण्याबाबत आयुव मंत्राऱयाकडे ऩाठऩुराळा केऱा िाळा .

