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प्रनसद्धी पत्रक 

'माझे कुटंुब, माझी जबाबदारी' मोनहमेअंतगात   

म्हाडा कमाचाऱ्ांसाठी ५ ऑक्टोबरपासूि नविामूल्य कोनवड -१९ चाचणी निबीर     

 

म ंबई, वि.  ०१ ऑक्टोबर, २०२० :-  महाराष्ट्र  राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या 'माझे क ट ंब, माझी जबाबिारी' या 

मोवहमेअंतर्गत महाराष्ट्र  रृ्हवनमागण ि के्षत्रविकास प्राविकरणाने (म्हाडा) बृहन् ंबई महानर्रपावलका कमगचाऱयांच्या 

साहाय्याने 'म्हाडा'तील अविकारी-कमगचारी ि त्ांच्या क ट ंवबयांसाठी कोविड-१९ विषाणू चाचणी वशवबराचे विनांक 

०५ ऑक्टोबर, २०२० पासून आयोजन करण्यात आले आहे, अशी मावहती म ंबई इमारत ि रुस्ती ि प नरगचना 

मंडळाचे सभापती श्री. विनोि घोसाळकर यांनी आज विली.  

          'म्हाडा'च्या िांदे्र पूिग येथील म ख्यालयात तळ मजल्यािरील महाराष्ट्र  रृ्हवनमागण कमगचारी संघटनेच्या 

कायागलयात वि. ०९ ऑक्टोबर, २०२० पयंत सकाळी ११ ते सायंकाळी ५.३० िाजेपयंत चालणाऱया या वशवबरात 

म्हाडाच्या म ंबईस्थथत स मारे १३०० कमगचाऱयांची ि विनामूल्य कोविड चाचणी केली जाणार आहे.म्हाडा 

कमगचाऱयांव्यवतररक्त स रक्षा रक्षक , कंत्राटी कमगचारी यांची ही या वशवबरात अँटीजेन आवण आिश्यकतेन सार 

आरटी-पीसीआर चाचणी करण्यात येणार असल्याचे श्री. घोसाळकर यांनी सांवर्तले. कोविड-१९ विषाणूच्या िाढत्ा 

प्राि भागिास रोखण्याकररता या विशेष मोवहमेची आिश्यकता असल्याचे त्ांनी स्पष्ट् केले. तसेच एखाद्या 

कमगचाऱयाचा कोविड चाचणी अहिाल पॉवझवटव्ह आल्यास त्ांच्या क ट ंबीयांचीही विनामूल्य चाचणी केली जाणार 

आहे. या वशवबरात बृहन् ंबई महानर्रपावलकेतरे्फ उपलब्ध करून िेण्यात आलेले एच पूिग विभार्ाचे  डॉक्टर ि 

प्रवशवक्षत कमगचारी यांचे पथक म्हाडातील कमगचाऱयांची कोविड चाचणी करणार आहेत.   

         सिरील पथक कोरोना विषाणूचा प्राि भागि रोखण्यासंिभागत कमगचाऱयांना मार्गिशगन करणार असून जे 

अविकारी - कमगचारी पॉवझवटव्ह आढळतील त्ांना  पावलकेच्या कोविड सेंटसगमधे्य तसेच म्हाडातरे्फ उभारण्यात 

आलेल्या कोविड सेंटसगमधे्य प्रिेश वमळिून िेण्याकररता मार्गिशगन आवण सहाय्य करणार आहेत. कोविड चाचणी 

पॉवझवटव्ह आलेल्या अविकारी - कमगचारी यांना शासनाच्या कोविड-१९ रुग्ण प्रोटोकॉलन सार वनिेश विले जाणार 

आहेत.  

         कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्याकररता अविकाविक कमगचाऱयांनी या वशवबरामधे्य सहभार् घ्यािा, असे 

आिाहन म्हाडा प्रशासनातरे्फ करण्यात आले आहे. 
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