*वळशाऩूर नजिकच ्या श ्टे डीयम मध ्ये िम ्बो कोवळड रूग ्णाऱय उभाराळे – आ. शध
ु ीर मन
ु गंटीळार*
*कोवळड केअर शेंटरची समता 130 कराळी, 60 बेडड
े डीशीएचशी रूग ्णाऱय उभाराळे*
*आ. मन
ु गंटीळार यांनी केऱी िागेची ऩाषणी*

बऱ ्ऱारऩूर ताऱक
ु ् याच ्या ग्रामीण भागातीऱ तशेच बऱ ्ऱारऩूर ऴषरातीऱ ळाढती कोरोना रूग ्णांची
शंख ्या ऱसात घेता वळशाऩूर नजिकच ्या भभळकंु ड येथीऱ शमाि कऱ ्याण वळभागाच ्या नळ ्या

इमारतीत 60 बेडड
े डीशीएचशी रूग ्णाऱय उभारण ्यात याळेत. यातीऱ 40 ऑक् शीिन बेड तर 20
शाधे बेड अशाळेत, त ्याचप्रमाणे शध ्या शरू
े कोवळड केअर शेंटरची समता
ु अशऱेऱ ्या 50 बेडड
ळाढळन
ु 130 करण ्यात याळे, अऴा शच
ु ना वळधीमंडल ऱोकऱेखा शभमतीचे प्रमख
ु तथा मािी

अथथमत्र
ं ी आ. शध
ु ीर मन
ु गंटीळार यांनी ददऱ ्या. बऱ ्ऱारऩरू ताऱक
ु ा क्रिडा शंकुऱात िम ्बो कोवळड
रूग ्णाऱय शरू
ु करण ्यात याळे, यात 70 ऑक् शीिन बेडश ् आणण 80 शाधे बेडश ् अशाळेत अशेषी
आ. मन
ु गंटीळार यांनी ननदे ऴीत केऱे.

ददनांक 26 एप्रीऱ रोिी आ. शध
ु ीर मन
ु गंटीळार यांनी भभळकंु ड ऩररशरात डीशीएचशी रूग ्णाऱय ळ

िम ्बो कोवळड रूग ्णाऱयाशाठी िागेची ऩाषणी केऱी. याळेली बऱ ्ऱारऩूरचे नगराध ्यस षरीऴ ऴमाथ,
भािऩा नेते ननऱेऴ खरबडे, मख
ु ्याधधकारी वळिय शरनाईक, तषभशऱदार शंिय राईंचळार, ताऱक
ु ा
आरोग ्य अधधकारी यांची प्रामख
ु ्याने उऩजथथती षोती.

या ऩाषणी दौ-या दरम ्यान आ. शध
ु ीर मन
ु गंटीळार यांनी कोवळड केअर शेंटर षे 130 समतेचे कराळे
अऴा शच
ु ना ददऱ ्या. येथे येणा-या रूग ्णांना उत ्तम शवु ळधा उऩऱब ्ध करण ्याळर भर दे तानाच
भोिनाची शोय षी अत ्यत
ु ्तम अशाळी अशेषी ते म ्षणाऱे. बऱ ्ऱारऩूर येथे षळेतुन ऑक् शीिन

घेणारा ऩ ्ऱॅ न ्ट उभारण ्याबाबत आऩण शाळथिननक आरोग ्यमंत्रयांऴी चचाथ केऱी अशन
ु जिऱ ्षाधधकायांना शध
ु ्दा त ्यादृव ्टीने अळगत केऱ ्याचे त ्यांनी शांगीतऱे. ळाढती रूग ्णशंख ्या ऱसात घेता

ताऱक
ु ा क्रिडा शंकुऱ बऱ ्ऱारऩूर येथे िम ्बो कोवळड रूग ्णाऱय उभारण ्याची आळऴ ्यकता त ्यांनी
प्रतीऩादीत केऱी. या भागातीऱ रूग ्णांशाठी 60 बेडड
े डीशीएचशी रूग ्णाऱय प्रश ्तावळत अशन
ु षे

रूग ्णाऱय शध
ु ्दा ऱळकरच मंिरु षोईऱ याद़व ्टीने आऩण प्रयत ्नभऴऱ अशऱ ्याचे आ. मन
ु गंटीळार

म ्षणाऱे. डीशीएचशी रूग ्णाऱय अशो ळा िम ्बो कोवळड रूग ्णाऱय उऩकरणे, यंत्रशामग्र
ु ी आदी बाबी
उत ्तम ळ दिेदार अशाळ ्या याकडे वळऴेव ऱस दे ण ्याबाबत त ्यांनी याळेली शधु चत केऱे.

