ं े यांच्या हस्ते शमराराज्याचे नगरविकास तथा ठाणे जिल्हा पालकमंत्री ना. मा. एकनाथ श द
भाईंदर महानगरपाशलकेच्या उत्तन (चौक) मधील कोविड सेंटरचे उद्घाटन महापाशलकेच्या
आप्पासाहे ब धमााधधकारी हॉल कोविड रुग्णायल येथील ऑक्सीिन प्लान्टची पाहणी महापाशलका
मुख्यालय येथील कोविड िॉर रुमला भेट
मिरा -भाईंदर िहानगरपामिकेच्या उत्तन िधल्या चौक इथे नव्याने उभारण्यात आिेल्या कोविड सेंटरचे
आज राज्याचे नगरविकास तथा ठाणे जजल्हा पािकिंत्री ना. िा. एकनाथ म दं े यांच्या हस्ते उद्घाटन
झािे. िाढत्या कोरोना रुग्णाच्या पाश्विूभि
ी ीिर उत्तन इथे 80 खाटांचे कोविड सेंटर उभारण्यात आिे आहे .
या कोविड सेंटरिळ
ु े पररसरातीि कोविड रुग्णांच्या उपचाराची सोय होणार आहे . यािेळी खासदार श्री.
राजन विचारे आणण आिदार श्रीिती. गीता जैन , िीरा-भाईंदर िहानगरपामिकेचे आयक्
ु त श्री. ददिीप
ढोिे, स्थानिकनक पदाकधकारी, नगरसेिक, िैद्यकीय अकधकारी, िनपा अकधकारी-किूचारी हे उपजस्थत होते.
या दरम्यान, श्री. म दं े यांनी िहापामिकेच्या आप्पासाहे ब धिाूकधकारी हॉि कोविड रुग्णायि येथीि
ऑक्सीजन प्िान्टची पाहणी केिी. यािेळी त्यांनी ऑक्सीजन व्यिस्थापन, रे िडीसीविर इंजेक् न तसेच
अनेक उपाययोजनांचा आढािा घेतिा. रुग्णाियातीि डॉक्टसू, नसू आणण किूचाऱयां ी संिाद साधिा.
ऑजक्सजन- रे िडीसीविर इंजेक् नची कितरता, बेडची उपिब्धता तसेच आिश्वयक सोई सवु िधा रुग्णांना
उपिब्ध करून ददल्या जातीि, असे आश्विासनही त्यांनी यािेळी ददिे. यािेळी िहापामिका िख्
ु याियातीि
कोविड िॉर रुििा भेट ददिी.

ासकीय- खाजगी रुग्णाियातीि निकनयोजनांिध्ये कुठिीही कितरता

पडणार नाही. तसेच, ऑजक्सजन, रे िेडडसीविर इंजेक् न दे ताना कुठे ही भेदभाि होणार नाही, असे आश्विासन
िा. श्री. म दं े यांनी पत्रकारां ी बोिताना ददिे. रुग्णाियातीि िाढत्या अपघातांची नोंद घेत िनपा
अकधकारी- किूचाऱयांना आिश्वयक त्या सच
ी नाही ददल्या आहे त, असेही त्यांनी सांकगतिे.

ं े यांची महापाशलका अधधकारी-कमाचाऱयांसोबत कोरोना
पालकमंत्री ना. मा. एकनाथ श द
पररजस्थती आढािा बैठक
कोरोना रुग्ण संख्येत िाढ होत असिी तरीही कोरोनािक्
ु तांच्या संख्येतही िक्षणीय िाढ होत आहे .
िाढत्या रुग्णांची संख्या पाहता ऑजक्सजन प्रकल्पात िाढ व्हायिा हिी, त्यासाठी राज्य सरकारकडीन

सहकायू मिळे ि, असे आश्विासन िा. श्री. म दं े यांनी बैठकीत ददिे. कोरोना िसीकरण िोहीि जिद
गतीने होण्यासाठी आिश्वयक त्या सच
ी नाही श्री. म दं े यांनी यािेळी ददल्या. पामिकेचे आयक्
ु त श्री. ददिीप
ढोिे यांच्याकडीन िसीकरणाच्या निकनयोजनाची संपण
ी ू िादहती त्यांनी यािेळी घेतिी. रुग्ण संख्या,
ऑजक्सजन व्यिस्थापन, कोविड रुग्णाियांची जस्थती, रुग्णाियांच्या फायर ऑडडटबाबत, रुग्णाियाच्या
स्रक्चरि ऑडडटबाबत, रे िडीसीविर इंजेक् नची उपिब्धता, िसीकरण िोहीि याबाबत विस्तत
ृ िादहती
श्री. म दं े यांनी पीपीटी प्रेझन्
े टे नच्या िाध्यिातन
ी घेतिी. कोविड िहािारीत िनपा किूचारी अहोरात्र

काि करत असल्याची दखि घेत त्यांचे अमभनंदन करून िनोबिही िाढवििे. यािेळी त्यांनी िैद्यकीय
अकधकारी, डॉक्टसू यांचेही अमभनंदन करून त्यांना मिठाई ददिी.

