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प्रनसद्धी पत्रक 

'माझे कुटंुब, माझी जबाबदारी' मोनहमेअंतगात    

म्हाडा कमाचाऱ्ांसाठी आ्ोनजत नविामूल्य कोनवड -१९ चाचणी निनबराला प्रारंभ    

 

म ंबई, वि. ०५ ऑक्टोबर, २०२० :-  'माझे क ट ंब, माझी जबाबिारी' या मोविमेअंतर्गत मिाराष्ट्र  रृ्िविमागण ि के्षत्रविकास 

प्राविकरणािे (म्हाडा) बृिन् ंबई मिािर्रपाविका कमगचाऱयांच्या सािाय्यािे 'म्हाडा'तीि अविकारी-कमगचारी ि त्ांच्या 

क ट ं वबयांसाठी आयोवजत कोविड-१९ विषाणू चाचणी विवबरािा म ंबई इमारत ि रुस्ती ि प िरगचिा मंडळाचे सभापती श्री. 

वििोि घोसाळकर यांच्या िसे्त आज प्रारंभ करण्यात आिा. 

          'म्हाडा'च्या िांदे्र पूिग येथीि म ख्याियात तळ मजल्यािरीि मिाराष्ट्र  रृ्िविमागण कमगचारी संघटिेच्या कायागियात वि. 

०९ ऑक्टोबर, २०२० पयंत सकाळी ११ ते सायंकाळी ५.३० िाजेपयंत चािणाऱया या विवबरात आज पविल्याच विििी स मारे 

१७० अविकारी- कमगचाऱयांची चाचणी करण्यात आिी. 

          यािेळी म ंबई रृ्िविमागण ि के्षत्रविकास मंडळाचे म ख्य अविकारी श्री. योरे्ि म्हसे, 'म्हाडा'चे म ख्य अवभयंता-१ श्री. 

िीरजक मार पंविरकर, म ंबई मंडळाचे सिम ख्य अविकारी श्री. जीिि र्िांडे, वित्त वियंत्रक श्री. विकास िेसाई, वििी सल्लार्ार 

श्री. पी. बी. िीर, म ख्य िास्त वििारि श्री. पी. बी. साळ ं खे, म ख्य िक्षता ि स रक्षा अविकारी श्री. संजय क मार िमाग, सवचि श्री. 

राजक मार सार्र, म ख्य जिसंपकग  अविकारी श्रीमती िैिािी र्डपािे, मिाराष्ट्र  रृ्िविमागण कमगचारी संघटिेचे श्री. मि कर 

विचारे, श्री. मोिि कोळी, म्हाडा मार्ासिर्ीय कमगचारी संघटिेचे श्री. एस. के. भंडारे आिीसंि अविकारी-कमगचारी उपस्थथत 

िोते. यािेळी श्री. घोसाळकर यांच्यासि उपस्थथत सिग अविकाऱयांिी कोविड चाचणी करूि घेतिी. 

          या विवबरात म्हाडाच्या म ंबईस्थथत स मारे १३०० कमगचाऱयांची ि वििामूल्य कोविड चाचणी केिी जाणार आिे. म्हाडा 

कमगचाऱयांव्यवतररक्त स रक्षा रक्षक , कंत्राटी कमगचारी यांचीिी या विवबरात अँटीजेि आवण आिश्यकतेि सार आरटी-पीसीआर 

चाचणी करण्यात येणार आिे. एखाद्या कमगचाऱयाचा कोविड चाचणी अििाि पॉवझवटव्ह आल्यास त्ांच्या क ट ंबीयांचीिी 

वििामूल्य चाचणी केिी जाणार आिे.      

          या विवबरात बृिन् ंबई मिािर्रपाविकेतरे्फ उपिब्ध करूि िेण्यात आिेिे एच पूिग विभार्ाचे  डॉक्टर ि प्रविवक्षत 

कमगचारी यांचे पथक म्हाडातीि कमगचाऱयांची कोविड चाचणी करणार आिेत. सिरीि पथक कोरोिा विषाणूचा प्राि भागि 

रोखण्यासंिभागत कमगचाऱयांिा मार्गििगि करणार असूि जे अविकारी - कमगचारी पॉवझवटव्ह आढळतीि त्ांिा पाविकेच्या 

कोविड सेंटसगमधे्य तसेच म्हाडातरे्फ उभारण्यात आिेल्या कोविड सेंटसगमधे्य प्रिेि वमळिूि िेण्याकररता मार्गििगि आवण 

सिाय्य करणार आिेत. कोविड चाचणी पॉवझवटव्ह आिेल्या अविकारी - कमगचारी यांिा िासिाच्या कोविड-१९ रुग्ण 

प्रोटोकॉिि सार वििेि वििे जाणार आिेत. कोरोिा विषाणूचा प्रसार रोखण्याकररता अविकाविक कमगचाऱयांिी या विवबरामधे्य 

सिभार् घ्यािा, असे आिािि म्हाडा प्रिासिातरे्फ करण्यात आिे आिे.  

 

 

िैिािी र्डपािे,   

म ख्य जिसंपकग  अविकारी / म्हाडा.       

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


