आरोग्य मंत्र्याच्या हस्ते १८१ युनिवर्सल मनहला हेल्पलाईिची र्ुरूवात
दि. १० र्प्टेंबर २०१८
भाद्र १९,१९४०
१०८ रूग्णवानहका र्ेवेला १० वर्षे पूणस झाल्यानिनमत्त कला अकािमी येथे आज
आयोनजत के लेल्या कायसक्रमात आरोग्य मंत्री श्री. नवश्वनजत राणे याच्या हस्ते १८१ युनिवर्सल
मनहला हेल्पलाईिची र्ुरूवात करण्यात आली.
यावेळी बोलतािा, श्री राणे यांिी लोकांचे जीवि वाचनवण्याचा हेतू ठे वूि राज्यात
२००८ पार्ूि १०८ रूग्णवानहका र्ेवल
े ा र्ुरूवात के ली होती अर्े र्ांनितले. राज्यातील
हजारो लोकांचे जीवि वाचनवण्याचे काम ही र्ेवा करे ल. तयांिी मुख्यमंत्री श्री. मिोहर पर्रस कर
यांिी के लेल्या मािसिर्सि आनण र्हकायासबद्दल तयांचे कौतुक के ले तर्ेच या र्ेवेची र्ुरूवात काही
मूलभूत र्ुनवधांिी करण्यात आली होती पण आता तयात आधुनिक जीव वाचनवण्याच्या
र्ुनवधा, कार्डसएक के अर अर्ा अतयाधुनिक र्ेवेंची भर घातल्याचे र्ांनितले. िुचाकी
रूग्णवानहका र्ुरू के ल्याचीही मानहती तयांिी दिली.
श्री. राणे यांिी रूग्णाला पुढील उपचारार्ाठी इनस्पतळात आणण्यापूवीची घेतलेल्या
काळजी आनण योििािाबद्दल जीव्हीके ईएमआरआयचे (आपतकानलि व्यवस्थापि आनण
र्ंर्ोधि र्ंस्था) अनभिंिि आनण कौतुक के ले.
आरोग्य र्चीव आएएर् श्री. अर्ोक कु मार यांिी जीव्हीके ईएमआरआयद्वारे दिलेल्या
र्ेवेचे कौतुक के ले. १०८ रूग्णवानहकांची र्ंख्या दकतयेक पटीिे वाढनवण्यात आली आहे व
जीव्हीके द्वारे दिली जाणारी र्ेवा र्हरातूि िावापयंत पोहोचली आहे, अर्े तयांिी र्ांनितले.
यावेळी, १०८ जीव्हीके ईएमआरआयचे कं त्राट आणखीि १० वर्षांिी वाढनवण्यात
आले.
जीव्हीके ईएमआरआयचे र्ंचालक श्री. के . कृ ष्णम् राजू यांिीही आपले मिोित व्यक्त
के ले.
मनहला आनण बाल नवकार् र्ंचालिालयाचे र्ंचालक श्री. दिपक िेर्ाई यांिी िरजू
आनण र्ंकटात अर्णारया रत्तयेक मनहलेर्ाठी जीव्हीके ईएमआरआय अंतिसत टोल फ्री क्रमांक
र्ुरू करण्यात येणार आहे, अर्े र्ांनितले. ज्यामुळे “िोवा राज्यात मनहला र्र्क्तीकरण आनण
अनधकारांवर र्कारातमक रत्भाव पाडण्यात मित होईल.” मनहला आनण बाल नवकार्

र्ंचालिालयाद्वारे मनहलांर्ाठी लाडली लक्ष्मी आनण िृह आधार अर्ा नवनवध योजिा
राबनवल्या जातात, अर्े तयांिी पुढे र्ांनितले.
िोवा नवद्यापीठाच्या मनहला अभ्यार् नवभािाच्या रत्ा. र्ैला नडर्ोजा यांिी िरजू
मनहलांिा मित करण्यार्ाठी १८१ हेल्पलाईिची र्ुरूवात के ली अर्ूि तयात र्मुपिेर्ि,
मािसिर्सि, मानहती तर्ेच घरिुती हहंर्ा अर्ा नवनवध धोक्याच्या नस्थतीत तयांिा मित होईल
अर्े र्ांनितले.
यावेळी १८१ हेल्पलाईि र्ेवर्
े ाठी िोि िाड्या िेण्यात आल्या. िोवा नर्पयाडस मार्स त
िेण्यात आलेल्या १०८ रूग्णवानहके ची बावटा िाखवूि र्ुरूवात के ली.
यावेळी, आरोग्य मंत्र्यांचा नवर्ेर्ष अनधकारी डॉ. राजिंिा िेर्ाई, आरोग्य र्ेवा
र्ंचालिालयाचे र्ंचालक डॉ. र्ंजीव िळवी, िोवा वैद्यकीय महानवद्यालयाचे डीि डॉ. रत्दिप
िाईक, मनहला आनण बाल नवकार् र्ंचालिालयाच्या र्ंयक्त
ु र्ंचालक श्रीमती दिपाली िाईक ,
जीव्हीके ईएमआरआय १०८ चे कमसचारी, वररष्ठ डॉक्टर्स आनण इतर र्िस्य उपनस्थत होते.
कायसक्रमाचे र्ूत्रर्ंचालि कु मारी िम्रता वांयिणकर यांिी के ले तर जीव्हीके
ईएमआरआय १०८ र्ेवच
े ी रत्मुख कु मारी पूती पाटकर यांिी आभार मािले.

