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को�ह�ड केअर स"टरसाठ% �सडको एि(झ*बकेशन स"टरची आय(ुत 0ी. अ1णासाहेब �मसाळ यांनी केल� पाहणी 

तरेणा हॉि5पटल येथ े100 बे8सचे डडेीकेटेड को�ह�ड हॉि5पटलचे 9नयोजन  

;रलाय<स ऑ(यपेुशनल हे>थ स"टरम�ये 60 बे8सचे को�ह�ड केअर स"टर काया@ि<वत  

 
                

नवी मंुबई महानगरपा�लका �े�ातील कोरोना बा�धताचंी वाढती सं�या ल�ात घेऊन  यां!यावर"ल उपचाराक$रता 

वै&यक'य (यव)थेचे सुयो+य ,नयोजन कर.या!या /0ट"ने महापा�लका आयु3त 4ी. अ.णासाहेब �मसाळ यानंी 

9वभाग;मुखाचंी तातडीने बैठक घेत आव?यक उपाययोजनां!या अनुषंगाने स9व)तर चचाA केल".  

यामBये कC D"य कुटंुब कEयाण मं�ालय, भारत सरकार यां!या मागAदशAक सूचनानंुसार को(ह"ड केअर सCटर (CCC), 

डडेीकेटेड को(ह"ड हेEथ सCटर (DCHC), डडेीकेटेड को(ह"ड हॉि)पटल (DCH) अशा;कारे  तयार कर.यात आलेEया 

Q�)तर"य R+णालय (यव)थापनाचा स9व)तर आढावा घेत  यामBये वाढ कर.या!या /0ट"ने तातडीने उपाययोजना 

कर.यासाठS  यानंी ,नदTश Uदले.  

या अनषुंगाने वाशी येथील �सडको एि3झQबकेशन सCटर याUठकाणी को(ह"ड केअर सCटर (CCC) सुR कर.या!या 

अनषुंगाने आयु3त 4ी. अ.णासाहेब �मसाळ यानंी शहर अ�भयतंा 4ी. सुरCD पाट"ल व उपआयु3त 4ी. अम$रश पट,न�गरे 

यां!यासह ; य� भेट देऊन जागेची पाहणी केल" व  याUठकाणी को(ह"ड केअर सCटर सुR करणया!या /0ट"ने आव?यक 

(यव)था कर.याचे ,नदTश Uदले.  याUठकाणी अदंाजे 1200 बे[सची (यव)था कर.यात येणार असून तेथे दोन )वतं� क� 

असणार आहेत. यामधील एका क�ात )वबॅ सॅ]पल टे)ट $रपोटA पॉ^झUट(ह आलेEया व सौ]य )वRपाची ल�णे असलेEया 

कोि(हड - 19 बाधीतांवर )वतं�पणे उपचार कर.यात येणार आहेत तसेच  दसु-या )वतं� क�ात कोरोना पॉ^झUट(ह 

नाग$रका!या संपकाAत आEयामुळे 3वारंटाईन केलेEया संश,यत नाग$रकानंा ठेव.यात येणार आहे. याUठकाणी आव?यक 

असलेEया )नानगहेृ व )व!छतागहृांची (यव)था मॉ[युलर )वRपात  व$रत कर.याचे ,नदTश आयु3तांनी अ�भयाQं�क' 

9वभागाला Uदले.  

 याच;माणे घणसोल" येथील $रलायdस कॉपeरेट आय.ट". पाकA मBये मेfडकल ॲ.ड ऑ3यपेुशनल हेEथ सCटर या 

Uठकाणीह" को(ह"ड केअर सCटर (CCC) क$रता 120 बे[स असणार असून  यामधील 60 बे[स महानगरपा�लका संद�भAत 

कोरोना संद�भAय (य3तींसाठS राखीव असणार आहेत. येथे महानगरपा�लकेमाफA त कामकाज ,नयं�णासाठS नोडल ऑkफसर 

]हणनू डॉ. वRण ,घलfडयाल याचंी ,नयु3ती महापा�लका आयु3त यानंी केल" आहे.   

तसेच स&यि)थतीत वाशी सावAज,नक R+णालयात 130 बे[सचे डडेीकेटेड को(ह"ड हॉि)पटल (DCH) कायाAिdवत 

असून महापा�लका आयु3त 4ी. अ.णासाहेब �मसाळ यानंी से3टर 22 नेRळ येथील तेरणा हॉि)पटलमBये पUहEया टmmयात 

100 बे[सचे डडेीकेटेड को(ह"ड हॉि)पटल (DCH) सुR कर.यात येत असEयाचे जाह"र केले आहे.याUठकाणी 

महानगरपा�लकेमाफA त ,नयं�णासाठS नोडल ऑkफसर ]हणनू डॉ.R9षभा जनै यांची ,नयु3ती कर.यात आलेल" आहे.   

नवी मंुबई महानगरपा�लका �े�ातील को(ह"ड 19  ,नयं�णासाठS 9व9वध उपाययोजना केEया जात असताना 

कोरोना बाधीत (य3तीवंर सुयो+य उपचार (हावेत व कोणताह" n+ण व&ैयक'य उपचारां�शवाय राहू नये याक$रता व&ैयक'य 

सु9वधा उपलoध कnन दे.याबाबत आय3ुत तातडीने ,नणAय घेत असून  याची अंमलबजावणी कर.याकडहे" काटेकोर ल� 

Uदले जात आहे.  

तर" नाग$रकानंी कोरोनाचा ;सार रोखनू आपले नवी मंुबई शहर कोरोना मु3त कर.यासाठS लॉकडाऊन!या 

,नयमाचें पालन करावे व घरातच थांबावे आ^ण कोरोनाची संसगाA(दारे वाढणार" साखळी खडंीत करावी असे आवाहन 

महापा�लका आयु3त 4ी. अ.णासाहेब �मसाळ यां!या वतीने कर.यात येत आहे.  
 


