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प्रनसद्धी पत्रक 

 

साथरोगांवर उपचारासाठी महाराष्ट्र ात नठकनठकाणी 

 कायमस्वरूपी रुग्णालये उभारणार - मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे 

 

म्हाडा ि विरा-भाईंिर िहानगरपाविका यांच्या संयुक्त विद्यिाने भाईंिर पूिव येथे उभारिेल्या ३७१ 

बेडच्या िोन सिवपवत कोविड आरोग्य कें द्ांचे िुख्यिंत्री उद्धि ठाकरे यांच्या हसे्त िोकापवण 

 

मंुबई, नि. ३ ऑगस्ट, २०२० :- नागररकांचे सुदृढ आरोग्य हा िहाराष्ट्र  शासनाच्या दृष्ट्ीने प्राधान्याचा विषय 

असून िहाराष्ट्र ातीि प्रते्यक नागररक सुदृढ, वनरोगी राहािा यासाठी राज्य शासन सिवतोपरी प्रयत्न करत 

आहे. कोरोनासारख्या साथरोग आजारांिर उपचारासाठी िहाराष्ट्र ात वठकवठकाणी कायिस्वरूपी 

रुग्णािये उभारण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशीि आहे, असे प्रवतपािन िाननीय िुख्यिंत्री श्री. उद्धि 

ठाकरे यांनी आज केिे. 

िहाराष्ट्र  गृहवनिावण ि के्षत्रविकास प्रावधकरण (म्हाडा) ि विरा-भाईंिर िहानगरपाविका यांच्या 

संयुक्त विद्यिाने भाईंिर पूिव (वज. ठाणे) येथे कोरोनाबावधत रुग्णांिरीि उपचारासाठी उभारिेल्या िोन 

स्वतंत्र अद्ययाित सिवपवत कोविड आरोग्य कें द्ांचे िोकापवण िाननीय िुख्यिंत्री श्री. उद्धि ठाकरे यांच्या 

हसे्त आज िूरदृश्य प्रणािी (व्हवडओ कॉन्फरन्स) द्वारे करण्यात आिे. यािेळी श्री. ठाकरे बोित होते.  

िुख्यिंत्री श्री. ठाकरे म्हणािे की, कोरोनाचा संसगव रोखण्यासाठी यंत्रणांिधीि सिन्वय अतं्यत िहत्त्वाचा 

आहे. क्वारंटाईन सुविधांचे नेटके व्यिस्थापन करण्यासोबतच टर ेवसंग, टर ॅकीगं आवण टेस्ीगंही िोठ्या 

प्रिाणात कराव्यात. सिव यंत्रणांनी िृतू्यिर रोखण्यासाठी अवधक प्रयत्न करािेत. कोरोना रुग्णांिर 

उपचारािरम्यान अवतशय काळजीपूिवक िक्ष िेण्याची आिश्यकता आहे. योग्य औषधोपचाराबरोबरच 

रुग्णाची योग्य काळजी ि रुग्णसेिा अतं्यत िहत्त्वाची असुन यािधे्य हयगय अथिा िुिवक्ष होता कािा नये. 

या बाबीिरही स्थावनक प्रशासनाने िक्ष कें वद्त केल्यास िृतू्यिर किी करणे शक्य होईि, असे िुख्यिंत्र्ांनी 

सांवगतिे. 

ठाणे वजल्ह्याचे पािकिंत्री तथा नगरविकास िंत्री श्री. एकनाथ वशंिे म्हणािे की, विरा-भाईंिर 

िहानगरपाविका पररसरातीि कोरोना विषाणूचा िाढता प्रािुभावि रोखण्यासाठी ि कोरोना बावधत रुग्णांना 

तातडीने उपचार विळण्यासाठी या आरोग्य कें द्ांची िित होणार आहे.  
P.T.O 

 



 

 

गृहवनिावण िंत्री श्री. वजतेंद् आव्हाड म्हणािे की, िुख्यिंत्री िहोियांनी वििेल्या सूचनेनुसार भाईंिर 

येथे ि कल्याण डोवंबििी येथे तातडीने सिवपवत कोविड आरोग्य कें द्ांच्या उभारण्याचे काि सुरू करण्याचे 

वनिेश म्हाडािा वििे. कोरोना बावधत रुग्णांचे प्राण िाचिणे ि त्यांना तातडीने औषधोपचार विळािेत, या 

उदे्दशाने या आरोग्य कें द्ांची उभारणी करण्यात आिी असून या उभारणीत 'म्हाडा'ने वििेिे योगिान 

िोिाचे असून वनवितच कौतुकास्पि आहे.  

भाईंिर पूिव (वज. ठाणे) येथीि स्व. प्रिोि िहाजन सभागृह, गोपाळ पाटीि रोड येथे अद्ययाित 

सिवपवत कोविड आरोग्य कें द्ाची (Dedicated Covid Health Center) उभारणी करण्यात आिी आहे. ७ 

हजार ९८० चौरस फूट जागेिधे्य उभारिेल्या या आरोग्य कें द्ात कोरोनाबावधत रुग्णांिर उपचारासाठी 

एकूण २०६ बेड आहेत. हे सिव बेड ऑविजन सुविधा असिेिे आहेत. या कें द्ात नोिंणी, बायरुग्ण ि 

अवतिक्षता विभाग तयार करण्यात आिे असून अवतिक्षता विभागात िोन व्हेंवटिेटसवची व्यिस्था करण्यात 

आिी आहे. या आरोग्य कें द्ाच्या वठकाणी सहा वकिोविटर साठिण क्षिता असणारी ऑिीजन टाकी 

बसिण्यात आिी आहे. 

भाईंिर पूिव (वज. ठाणे) येथीि स्व. िीनाताई ठाकरे िंडई येथे उभारण्यात आिेल्या िुसऱ्या सिवपवत 

कोविड आरोग्य कें द्ात (DCHC) कोरोनाबावधत रुग्णांिर उपचारासाठी एकूण १६५ बेडची व्यिस्था 

करण्यात आिी आहे. हे सिव बेड ऑविजन सुविधा असिेिे आहेत. याही आरोग्य कें द्ाच्या वठकाणी सहा 

वकिोविटर साठिण क्षितेची ऑविजन टाकी उभारण्यात आिी आहे.  

या िोन्ही आरोग्य कें द्ांिधे्य रुग्णांिर उपचारासाठी िैद्यकीय तज्ञ ि किवचारी २४ तास कायवरत राहणार 

आहेत. तसेच विविध चाचण्यांसाठी पॅथॉिॉजी िॅबही उभारण्यात आिी आहे. कें द्ात रुग्णांसाठी 

खानपानाची सुविधा असणार आहे. तसेच रुग्णांसाठी स्वतंत्र शौचािय ि स्नानगृह उपिब्ध करून िेण्यात 

आिे आहेत. 

यािेळी खासिार श्री. राजन विचारे, आििार श्री. प्रताप सरनाईक, आििार श्रीिती गीता जैन, 

आििार श्री. रिीदं् फाटक, आििार श्री. रिीदं् चव्हाण, विरा-भाईंिर िहानगरपाविकेच्या िहापौर श्रीिती 

ज्योत्स्ना हसनाळे, म्हाडाचे उपाध्यक्ष श्री. विविंि मै्हसकर, आयुक्त श्री. विजय राठोड आिी उपवस्थत होते. 

 

िैशािी गडपािे,  

िुख्य जनसंपकव  अवधकारी / म्हाडा.       
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