மருத்துவர். பா. ஜெய்கணேஷ் மூர்த்தி
BEST DOCTOR

மருத்துவர். பா. ஜெய்கணேஷ் மூர்த்தி அவர்கள் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி
மருத்துவமனை

உதகமண்டலத்தில்

எலும்பு

முறிவு

மருத்துவராக

பணிபுரிந்து

வருகிறார். அன்ைார் 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் உதகமண்டலம் அரசு தனலனம
மருத்துவமனை மற்றும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் 820க்கும்
ணமற்பட்ட அறுனவ சிகிச்னை ணமற்ஜகாண்டுண ாயாளிகனை குேப்படுத்தி உள்ைார்
அதில் அதிகபட்ைமாக மூட்டு மாற்று அறுனவ சிகிச்னை மற்றும் மிகவும் ைவாலாை
முதுகுத் தண்டுவடம் அறுனவ சிகிச்னைகனை ஜைய்து ண ாயாளிகனை இயல்பு
நினலக்கு திரும்ப ஜைய்து உள்ைார். தமிழக அரசு ஜையல்படுத்தி வந்த “தாய்” என்ற
மருத்துவ

ணைனவப்

பிரிவுக்கு

வந்துள்ைார் முதலனமச்ைரின்
மாற்றுத்திறைாளிகள்

ஒருங்கினேப்பு

விரிவாை

மற்றும்

மருத்துவ

ைாதாரே

அலுவலராக
காப்பீட்டு

பர்களுக்கு

பணிபுரிந்து

திட்டத்தின்

ைவாலாை

கீழ்

அறுனவ

சிகிச்னைகள் ணமற்ஜகாண்டதற்காக தமிழக அரசின் சிறந்த மருத்துவர் ைான்றிதழ்
ஜபற்றுள்ைார். மாற்றுத்திறைாளிகளின் ணதனவனய கருத்தில் ஜகாண்டு, படுத்த
படுக்னகயாக

இருக்கும்

மாற்றுத்திறைாளிகளின்

வீட்டிற்ணக

ஜைன்று

மாற்றுத்திறைாளிகளுக்காை ணதசிய அனடயாை அட்னடக்காை மருத்துவ ைான்றிதழ்
வழங்கியுள்ைார். ஜதங்குமராஹாடா

பழங்குடியிைர்

மாற்றுத்திறைாளிகளுக்காை சிறப்பு மனு நீதி
ணதசிய

அனடயாை

அட்னட

மற்றும்

ாளில் 17 மாற்றுத்திறைாளிகளுக்கு

மாதாந்திர

வழங்குவதற்காை ைான்றிதழ் வழங்கியுள்ைார்.

பகுதியில்,

பராமரிப்பு

உதவித்ஜதானக

ணமலும், 726 மாற்றுத்திறைாளிகள், தனித்துவம் வாய்ந்த அனடயாை அட்னடகள்
ஜபறுவதற்கு இனேயதைம் மூலம் மருத்துவச் ைான்று வழங்கிட பரிந்துனரத்துள்ைார்.
ஜகாணராைா ஜதாற்று காலகட்டத்தில் மாற்றுத்திறைாளிகளுக்கு சிறப்பாை
முனறயில் மருத்துவம் புரிந்ததற்காக, நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சித் தனலவர் அவர்கைால்
அன்ைாருக்கு ற்ைான்றிதழ் மற்றும் ணகடயம் வழங்கப்பட்டுள்ைது
நீலகிரி மாவட்டத்தில் மாற்றுத்திறைாளிகளுக்கு சிறப்பாை முனறயில் மருத்துவ
ணைனவ ஜைய்து வரும் மருத்துவர் பா. ஜெய்கணேஷ் மூர்த்தி அவர்கனைப் பாராட்டி
மாற்றுத்திறைாளிகள் லனுக்காக அரும்பணியாற்றிய சிறந்த மருத்துவருக்காை
தமிழ் ாடு அரசின் விருது வழங்கப்படுகிறது.

Dr. B. JEYAGANESH MURTHY, MBBS, D.(Ortho.), is serving as orthopedic surgeon since
2008, at Government Head quarters and medical college hospital at Udagamandalam and has
performed more than 820 corrective surgeries for persons affected with loco motor disabilities
and spinal cord injuries.

He has restored normal physical status through these corrective

surgeries by Knee joint replacement and other interventions. He has served as nodal officer for
“Thai” medical service unit. He has bagged the Best Doctor award for performing challenging
surgeries, Under the Chief Ministers Comprehensive Health Programme. He has performed
doorstep services by issuing medical certificates with ID cards for those DAPs who are in
bedridden condition. In Tengumarahada tribal area, he has issued ID cards for many DAPs to
get maintenance allowances.

He has helped 726 DAPs to get UDID cards with medical

certificates through online portal. During covid-19 pandemic period, he has been recognized and
honored by the district collector for his outstanding service.
Hence Dr.Jeyaganesh Murthy, MBBS, D. (Ortho), has been awarded “Best Doctor” for his
outstanding services to DAPs at Nilgris District.

