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दि. ७ एदरिल हया जागतिक आरोग्य दिनाचे औचचत्य साधून बृहन्मुंबई महानगरपाललकेचा आरोग्य 
तिभाग, य्मनीसेफ सुंस्ेच्ा सहकायायाने, त्रैमाचसक आरोग्य पदत्का रिकाचिि करणार असल्ाचे 
िाचून आनुंि झाला.

गेली अनेक िर्षे आरोग्य तिभाग म्मुंबईिील नागररकाुंना अत्यल्प िराि और्धोपचार उपलब्ध करुन 
िेि असून आज म्मुंबई िहराचे गरीब ि गरजू रुग्ण हया आरोग्य सेिेचा लाभ घेि आहिे. हया 
सेिेबरोबरच मदहला ि बालके हयाुंच्ा स्मदृढ आरोग्याकररिा, जीिनसत्व 'अ' मोहीम, राष्टीय 
जुंिनािक मोदहम, नॅिनल आयनया प्लस इननचिएटीव्ह काययाक्रमाुंिुंगयाि तितिध उपक्रम राबतिण्ाि 
येि आहिे. राष्टीय नकिोर स्ास् काययाक्रम, ननयतमि लसीकरण, क्म ट्म ुंब कल्ाण काययाक्रम, 
मािृिुंिना योजना, जननी स्मरक्ा योजना अिा तितिध योजनाुंद्ार े ननम्नस्तरापययंि आरोग्य सेिा 
प्मरतिली जाि आह.े कृष्ठरोग ननमूयालन, दहििाप ननमूयालन, तितिध सुंसगयाजन्य आजाराुंसुंबुंधािील 
जनजागृिी, इत्यािी काययाक्रमाुंचाही व्ापक स्रुपाि समािेि आह.े 

सन २०२० मध्े कोतिड-१९ हया जागतिक महामारीच्ा काळाि आपल्ा म्मुंबई िहराच्ा 
िाटीिाटीच्ा िस्ाुंमध्े हया रोगाचा रिाि्मभायाि ननयुंदत्ि करणे ह े आव्हान आरोग्य तिभागाने 
सक्मपणे पेलले त्याबद्दल - मी आरोग्य तिभागािील सिया अचधकारी, डॉक्टसया, पररचाररका 
आलण कमयाचारी याुंचे तििेर् आभार मानिे. आपल्ा सिायंच्ा अथक रियत्ाने आज आपण 
म्मुंबईकराुंचे आरोग्य स्मरलक्ि ठेिण्ाचा रियत् केला आह.े कोतिड–१९ लस रित्येक नागररकाुंपययंि 
पोहोचतिण्ासाठी आरोग्य तिभागाने ननयोजनबद्ध आराखडा ियार केला आह.े ननश्चििच त्याचा 
लाभ नागररकाुंना होईल आलण हया महामारीपासून म्मुंबई िहर लिकराि लिकर म्मक्त होईल अिी 
मी आिा व्क्त करिे. आरोग्य तिभागाच्ा सिया तिधायक उपक्रमाुंना माझ्ा मनःपूियाक ि्मभेच्ा.

सन २०२० ह े कोतिड-१९ महामारीम्मळे जगभरािील आरोग्यसेिेकररिा एक आव्हानात्मक िर्या 
होिे. बृहन्मुंबई महानगरपाललका िेखील याला अपिाि नाही. परुंि्म म्मुंबई महानगरपाललका ि 
रित्येक कोतिड योद्ध्ाच्ा अथक समपयाणाम्मळे ि मेहनिीम्मळे म्मुंबईिील असुंख्य कोतिड रुग्ण 
यिस्ीररत्या पूणयापणे बर ेहोऊन सािरलेले आहिे.

ननरुंिर तिस्तार आलण नातिन्यप्मणया उपक्रम िसेच जास्तीि जास्त चाचण्ा, जोखमीच्ा व्क्ततींचा 
पाठप्मरािा आलण योग्य उपचार इ. कोतिड-१९ च्ा महामारीस  आटोक्ाि आणण्ास मागयािियाक 
ठरले. स्मरिािीला िररोज २०० चाचण्ाुंिरुन आज रोज ४०-४२ हजार  कोतिड चाचण्ा 
महानगरपाललकेने स्मरु केलेल्ा आहिे. सिया नागररकाुंना त्याुंच्ा घराजिळ जास्तीि जास्त 
स्मतिधा उपलब्ध करुन िेण्ास महानगरपाललका नेहमीच रियत्िील असिे. महानगरपाललकेच्ा 
या रियत्ाम्मळे नागररकाुंच्ा मनािील कोतिड-१९ आजाराबाबिची भीिी नाहीिी होऊन त्याुंना 
स्ि:च्ा आरोग्याबाबि जागरुक राहण्ास ि या आजारािी लढण्ास रिोत्ाहीि करु िकलो.

कोतिड आजारािी लढा िेि असिानाच इिर आरोग्य सेिा ि्मलयालक्ि राहु नये याकडे िेखील लक् 
िेणे आिश्यक आह.े महानगरपाललका रुग्णालयाि पायाभूि स्मतिधाुंमध्े स्मधारणा करणे ही 
नेहमीच आमची रिाथतमकिा राहणार आह.े रुग्णाुंना िेळोिेळी िजषेिार उपचार उपलब्ध करुन िेणे 
ह ेमहानगरपाललकेचे उद्दीष्ट आह.े

या आरोग्य पदत्केच्ा माध्माि्मन उत्तम आरोग्य सेिा िेण्ाबाबि महानगरपाललकेच्ा सिि 
रियत्ाुंची िाचकाुंना ओळख होि राहील. आरोग्य कमयाचारी िेलखल चाुंगल्ा रिकार ेआपल ेआरोग्य 
साुंभाळून जनिेची सिेा करण्ास  उत््मक राहिील. या पदत्केचा आुंनि घ्ा, जागरुक रहा आलण 
महानगरपाललकेच्ा कायायाि भरभरुन साथ द्ा.

श्री. इ. सिं. चहल
महानगरपाललका आयुक्त

श्रीमतरी किशोररी किशोर पेडणेिर
महापौर



मुंबई

एप्रिल, २०२१

श्री. िुरशे िािाणरी
अवतररक्त महानगरपाललका आयुक्त 
(पश्चिम उपिगर)े

म्मुंबई िहर िेिाची आचथथिक राजधानी असल्ाने तितिध भागािून रोजगारासाठी ि नोकरी ननतमत्ताने 
येथे येणाऱाुंची सुंख्या खूप मोठी आह े . म्मुंबईची लोकसुंख्या स्ममार े १.२८ कोटी असून िररोज 
स्ममार े४५० क्म ट्म ुंबे म्मुंबईि स्लाुंिरीि होिाि. या सिि िाढि असलेल्ा लोकसुंख्येला आरोग्य 
तिर्यक स्मतिधा उपलब्ध करून िेण्ाचे महत्वाचे काम साियाजननक आरोग्यखात्याकडून केले 
जािे. ‘Prevention is better than cure’ या उक्ततीन्मसार आरोग्य खात्याकडून आिश्यकिेन्मसार 
िेळोिेळी  रितिबुंधात्मक उपाययोजना, जनजागृिी  काययाक्रम हािी घेिले जािाि. िसेच िेळोिेळी 
आरोग्य तिर्यक सिषेक्ण करून तितिध साथीच्ा आजाराुंिर उपाययोजना केली जािे. या सिायामध्े 
साियाजननक, खाजगी सहभागाचे ित्व अुं गीकारले जािे . 

कोतिड-१९ महामारीच्ा तबकट परीस्स्िीि सुंपणूया जग झगडि असिाना म्मुंबई महानगरपाललकेने 
कें द्ीय िसचे तिभातगयस्तरािर िॉर रूम कायायान्वयीि करून रुग्ण ि रुग्णिय्ा याुंच ेअतििय उत्तम 
व्िस्ापन केल े ि पररस्स्िी ननयुंत्णIि आणली. धारािी सारख्या लोकसुंख्यचेी जास्त घनिा 
असलेल्ा क्ते्ाि करोनाचा रिाि्मभायाि ननयुंत्णाि ठेिण्ाच ेआव्हान साियाजननक आरोग्य  खात्याने 
लललया पलेल ेआलण या कामतगरीची आुंिरराष्टीय स्तरािर िाखल घिूेन रििुंसा करण्ाि आली. 

म्मुंबईकराुंना िजषेिार आरोग्य सेिा प्मरतिण्ास कनटबद्ध असलेल्ा आरोग्य खात्याचे रियत् 'आरोग्य 
मथंन- मुबंई' या पदत्केमध्े रितितबंतबि होिील आलण ही पदत्का नागररक ि आरोग्य कमयाचारी 
यािील ि्मिा ठरले. या पदत्केच्ा पदहल्ा अुं काच्ा रिकािनासाठी आरोग्य खात्याचे अदभनुंिन 
आलण खूप खूप ि्मभेच्ा!

श्रीमतरी प्रविणा मकिष मोरजिर 
अध्यक्षा
साि्कजनिर आरोग्य सवमती 

'आरोग्य मंथन– मुंबई' ह्ा आरोग्य पदत्केच्ा पदहल्ा अुं क रिकािनाकरीिा साियाजननक आरोग्य 
सतमिी अध्क्ा हया नात्याने अदभनुंिन आलण मनःपूियाक ि्मभेच्ा!

बहृन्मुंबई महानगरपाललकेच्ा साियाजननक आरोग्य खात्याची सेिा मदहलेच्ा पोटाि बाळ 
असल्ापासून त्याच्ा आय्मष्ाच्ा अुं िापययंि असनू रित्यके नागररकाची नाळ म. न. पा. िी जोडलेली 
आह.े म्हणूनच, म्मुंबईकराुंच्ा जीिनाि म्मुंबई महानगरपाललकेच ेअनन्य साधारण महत्त्व आह.े

आरोग्य खात्यामाफया ि आरोग्यतिर्यक अनेक तितिध स्मतिधा दिल्ा जािाि. मािा ि बालकाुंच्ा 
आरोग्याची तििेर् काळजी घेिली जािे. बालकाुंचे लसीकरण हा एक महत्त्वाचा काययाक्रम  
राबतिला जािो. क्यरोग ननयुंत्ण, क्म ष्ठरोग ननमूयालन, दहििाप ननमूयालन, साथरोग ननयुंत्ण कक्, 
असुंसगयाजन्य आजार, इत्यािीसारखे काययाक्रम ि  जनजागृिी काययाक्रम िेळोिेळी राबतिले जािाि. 
सायुंकालीन  ििाखानेही  काययारि आहिे. 

माननीय म्मख्यमुंत्ी, श्ी. उधििजी ठाकर ेहयाुंच्ा 'माझ ेकुटुबं, माझी जबाबदारी'  हया मोदहमलेा 
चाुंगलाच रितिसाि तमळाललेा आह.े अिा मोदहमा आलण तितिध काययाक्रम यिस्ीपणे राबतििाना 
आरोग्य सिेचे्ा म्मख्य कणा असलले्ा आिा सतेिका, आरोग्यसेतिका हयाुंच ेकायया ननश्चििच मोलाचे 
आह.े घरोघरी िपासणी, स्क्रिननंग, सिषेक्ण आलण मागयािियान, जनजागिृी हया उपक्रमाुंद्ार े कोरोनािर 
माि करण्ासाठी महापाललकेच े सिया अचधकारी ि आरोग्य कमयाचारी हयाुंनी बहुमोल कामतगरी 
बजातिली आह.े  त्याकररिा म्मुंबईकर त्याुंच ेसिरैि ऋणी राहिील. या सिया कमयाचाऱाुंच्ा कायायाला 
माझा सलाम!! हया कोतिड योध्ाुंचा मला अदभमान आह.े त्याुंनी केलेल्ा बहुमोल समाजसेिेबद्दल 
मी कृिज्ञिा व्क्त करिे.
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कोतिड-१९ महामारीच्ा काळाि महानगरपाललकेच्ा आरोग्य खात्याने अतिरि पररश्म करुन 
या महामारीस अटकाि करुन एक स्मुंिर उिाहरण आपल्ा सिायंसमोर ठेिलेले आह.े आरोग्य खािे 
ि महानगरपाललकेच्ा इिर खात्याुंनी  केलेल्ा उल्ेखनीय कायायाम्मळे आपण या महामारीस 
चाुंगल्ा रिकार ेसामोर ेजाि्म िकि आहोि. कोतिडच्ा पार्याभूमीिर आपण आपल्ा ब-याचश्या  
त््मटी स्मधारण्ाचा रियत् केलेला आह.े सिायंि मोठी त््मटी म्हणजे कमी पडणार े मन्मष्बळ, िे 
िाढतिण्ाचा आपण सियािोपरी रियत् करुन म्मुंबईि असणा-या इुंटनयास् पास्मन िे डेंटल, बी. ए. एम. 
एस., बी. च. एम. एस., एम. बी. बी. एस िसेच पिि्मत्तर डॉक्टराुंना कोतिड-१९ च्ा व्िस्ापनाि 
अुं िभ्मयाि करून घेिले गेले. खाजगी व्िसाय करणा-या डॉक्टराुंची िेखील आपणाुंस साथ तमळाली. 
मन्मष्बळ हा रित्येक व्िस्ापनाचा कणा असल्ाम्मळे िो बळकट कसा राहील याकडे सिि 
महानगरपाललकेचे लक् राहील.

कोतिड-१९ लसीकरण सध्ा सियात् चालू झालेले आह.े ही एक अत्युंि मोठ्ा रिमाणाि चालणारी 
मोदहम अस्मन लसीकरण क्ेत्ाि एक महत्वाचा मरैलाचा िगड ठरणार आह.े अत्युंि चिस्तबधि 
ि रिामालणक रियत्ाने आपण ही मोदहम यिस्ीपणे पार पाडि आहोि. सद्स्स्िीि आपण या 
मोदहमेि खाजगी, सरकारी ि महानगरपाललकेच्ा जास्तीि जास्त रुग्णालयाुंचा समािेि करुन 
लिकराि लिकर आपले उनद्दष्ट प्मणयात्वाला नेण्ाचा कसोिीने रियत् करि आहोि.

मी आरोग्य खात्याचे ह ेआरोग्य पत्क काढल्ाबद्दल अदभनुंिन करिो. ह्ा पत्काम्मळे आपल्ा 
आरोग्य कमयाचाऱाुंचे मनोबल नक्तीच िाढणार अस्मन, अचधक चाुंगल्ारिकार े काम करण्ास 
त्याुंना रिोत्ाहन तमळेल. आरोग्य तिभागाच्ा प्मढील िाटचालीस माझ्ा अनेक ि्मभेच्ा.

साियाजननक आरोग्य खात्यािफषे  रिथमच 'आरोग्य मथंन- मुबंई' हा अुंक जागतिक आरोग्य दिनाचे  
औचचत्य साधनू रिकाचिि करीि आहोि याचा मला अत्युंतिक आनुंि ि अदभमान आह.े िसचे या ि्मभदिनी 
काुंज्मरमागया यथेील भारिािील एकमेि अिा लस साठिण्ाच्ा िीिभाुंडाराच ेउदघ्ाटन  होि आह.े

२०२१ च ेजागतिक आरोग्य दिनाचे घोर्िाक्- "समन्ायी आलण डनरोगी समाजाची डनहममिती" असे 
आह.े आरोग्यतिर्यक सिया सोयीस्मतिधा उपलब्ध असणा-याुंबाबि ह ेसहज िक् आह.े परुंि्म जाुंना 
आरोग्यतिर्यक सोयी उपलब्ध होि नाहीि त्याुंना मात् ननरोगी आय्मष्ापासनू िुंचचि राहाि ेलागि.े ही 
तिर्मिा करोना महामारीच्ा काळाि जास्त अधोरलेखि झाललेी आह.े या पार्याभ्ममीिर सिया नागररकाुंना 
रिाथतमक आरोग्य स्मतिधा रिाप्त करून िेण ेहचे आपले रिाधान्य राहील. सद्स्स्तथीि रिाथतमक आरोग्य 
सिेाुंच ेबळकटीकरण अत्युंि आिश्यक आह.े

आिापययंि आपण िेिी, पोललओ इ. सारखा आजाराुंच ेउच्ाटन केलले ेआह ेआलण क्यरोग, क्म ष्ठरोग, 
मलरेरया सारख्या आजाराुंच्ा ननम्मयालनाकडे िाटचाल करि आहोि. सुंसगयाजन्य आजाराुंमध् ेएच १ 
एन १, इबोला, लझका सारख ेआजार आलण आिा करोना आजाराची यामध् ेभर पडललेी आह.े िसचे 
असुंसगयाजन्य आजाराुंच े रिमाण िाढि आह.े करोनािी लढिा-लढिा आिा आपल्ाला नहेमीच्ा 
आरोग्यतिर्यक काययाक्रमाुंकडे स्मद्धा लक् िेण ेआिश्यक आह.े मािा ि बाल आरोग्याच ेननिषेिाुंक 
िसेच आपल्ाला टीबी, मलेररया, लसीकरण इ. काययाक्रमाुंची उनद्दषे्ट िेखील साध् करायची आहिे.

सध्ाच्ा व्स्त िळेापत्कािही आम्ही हा अुंक सिायंना योग्य मादहिी िसचे आरोग्य खात्याचे रियत् 
इिर तिभागाुंना कळािे आलण नागररकाुंच े आरोग्य आणखीन उत्तम राखण्ासाठी सिायंचा सहभाग 
तमळािा म्हणनू रिकाचिि करि आहोि. आपण एकदत्िपण ेकाम करूया आलण ननरोगी समाज घडियूा.

डॉ. मंगला गोमारे
काय्यकारी आरोग्य अधिकारी

श्री. देविदाि क्रीरिागर 
उप आयुक्त
साि्कजनिर आरोग्य



जागतिक आरोग्य हिन 
७ एहरिल
इतििास
िरिर्षी ७ एदरिल या दिििी 'जागवति आरोग्य ददि' साजरा केला जािो. १९४८ ची पदहली आरोग्य सभा 
ि १९५० मध्े तमळालेल्ा अचधकृि मान्यिेपासून िरिर्षी आरोग्यासुंबुंचधि एखाद्ा तिचिष्ट तिर्याद्ार े
जागतिक आरोग्य सुंस्ेच्ा दृष्टीने महत्वाचे म्मदे्द माुंडले जािाि.    

गेल्ा पन्ास िर्ायाि मानचसक आरोग्य, मािा ि बाल सुंगोपन ि हिामानािील बिल यासारखे महत्वाचे 
तिर्य जगासमोर माुंडले गेले आहिे. हा दििस साजरा करिाना अनेक उपक्रम हािी घेिले जािाि ि 
जागतिक आरोग्याच्ा पार्याभूमीिर त्याुंच्ाकडे लक् िेधलुं जािुं.

मागील १० वरा्षिील 
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िरील तिर्यान्वये रित्येक िर्षी िसे रियत् करण्ाि आलेले आहिे. 

"िमन्यायरी आणण किरोगरी िमाजाचरी किदमपितरी"
(Building a fairer, healthier world)



"समन्ायी आलण डनरोगी समाजाची डनहममिती" हा २०२१ साठी 
ननिडलेला तिर्य आह.े कोतिड महामारीने साऱा जगाचे न्मकसान 
केले असले िरीही सिायाि जास्त न्मकसान त्या  सम्मिायाुंचे झाले 
आह े जे अस्मरलक्ि असल्ाम्मळे िजायात्मक आरोग्यसेिाुंपासून 
िुंचचि आहिे ि कोतिड महामारीिर अुं क्म ि ठेिण्ासाठी 
केलेल्ा उपाययोजनाुंम्मळे जाुंच्ा जगण्ािर रितिकूल 
पररणाम झाला आह.े परुंि्म ह ेथाुंबििा येऊ िकिे. त्याच्ासाठी 
जगण्ाच्ा ि काम करण्ाच्ा पररस्स्िीि स्मधारणा करून 
िी उत्तम आरोग्यासाठी अन्मकूल करािी लागेल. त्याचरिमाणे 
आरोग्यक्ेत्ािील असमानिेकडे लक् दिले पादहजे ि सिायंना 
उत्तम िजायाची आरोग्यसेिा तमळेल ह े पहायला हिे. कोतिड 
महामारीने आरोग्यक्ेत्ाि झालेल्ा रिगिीला आव्हान दिले आह.े 
या महामारीम्मळे अनेक पररिार प्मन्ा िाररद्याि  लोटले गेले 
आहिे ि त्याच्ाम्मळे अन् स्मरक्ेिरही तिपरीि पररणाम झाला 
आह ेिसेच लैंतगक, सामाचजक ि आरोग्यासुंबुंचधि असमानिेि 
िाढ झाली आह.े

'जागतिक आरोग्य दिना' च्ा या िर्ायाच्ा तिर्याला धरून या 
असमानिेचे ननमूयालन कराियाचे आह ेि एका ननरोगी समाजाची  
ननतमथििी करण्ास सिायंचे योगिान अपेलक्ि आह.े धमया, राजकतीय 
तिचार/मान्यिा, आचथथिक ि सामाचजक पररस्स्िी यापरैकती 
कोणत्याही ननकर्ाुंच्ा पलीकडे जाऊन सिायंना उच् िजायाच्ा 
आरोग्यसेिेचा मूलभूि अचधकार आह े असे जागतिक आरोग्य 
सुंस्ा मानिे. आरोग्यासुंबुंचधि असमानिा कमी व्हािी ि एका  
ननरोगी समाजाची ननतमथििी व्हािी यासाठी रित्येक नागररकाला 
आरोग्यसेिा उपलब्धिेची समान सुंधी तमळेल याची काळजी 
घेिली पादहजे.

“रित्येकाला, रित्येक ठठकाणी िजषेिार आरोग्यसेिा तमळणे हा 
रित्येकाचा अचधकार आह ेआलण िो त्याुंना तमळालाच पादहजे”.

मुंबई
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मुंबई
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कोतवड-१९ लसीकरि-
काळाची गरज
“माझ्ािाठरी, तुमच्ािाठरी, आपणाििाांिाठरी”

िांजुरमाग्स येथरील अद्ययाित सजल्ा लि भांडारगृह

माचया २०२० नुंिर िेिाि कोतिड-१९ या आजाराचा रिाि्मभायाि मोठया रिमाणाि िाढला ि रितिबुंधात्मक 
उपाययोजनाुंद्ार ेत्याचा अटकाि करण्ाचा रियत् झाला. जाि टाळेबुंिीसारख्या कठोर उपाययोजनेचा 
समािेि होिा. रितिबुंधात्मक उपचाराि लसीकरण ह े एक रिभािी माध्म आह.े िरैद्नकय िुंत्ज्ञान ि 
आुं िरराष्टीय सहकायायाने अिघ्ा एक िर्ायाि लस तिकचसि होऊन िी सियासामान्याुंसाठी उपलब्ध झाली. 
या अन्मर्ुंगाने िेिाि चसरम इन्सीटय्मट ऑफ इुंडीया, भारि बायोटके या कुं पन्याुंची अन्मक्रमे कोव्हीचिल्ड ि  
को-व्हकॅ्ीन लस उपलब्ध झालेली आह.े

मोठ्ा लोकसुंख्येचे लसीकरण करिाना लस भाुंडारगृह अप्मर ेपडू नये यासाठी काुंज्मरमागया येथे जागतिक आरोग्य सुंघटनेच्ा 
मानाुंकान्मसार अद्यािि ६५०० Sq. ft. चे लस भाडाुंरगृह आरोग्य खात्याने ननमायाण केले आह.े याि ४० cumm चे िोन Walk-
in-Cooler ि २० cumm चे  Walk-in Freezer ही चििसाखळी उपकरणे, २००० Sq. ft. क्ेत्फळाचे Dry store ननमायाण 
केले आहिे. िसेच येथे िुंत्ज्ञाुंसाठी काययािाळा, रिचिक्णासाठी सभागृह इत्यािीची सोय आह.े या लस भाुंडाराि १ कोटी 
२० लाख कोतिड-१९ लसीच्ा मात्ा ठेिण्ाची व्िस्ा आह.े अिारिकारचे मोठे, अत्याध्मननक ि अद्यािि लस भाुंडारगृह 
भारिाि रिथमच ननमायाण करण्ाि आलेले आह.े या लस भाुंडाराम्मळे म्मुंबईच्ा िास्तू सौंियायाि भर पडणार आह.े

ववस्ाररत लसीकरण ववभाग आलण टीम



माचया २०२१ िहराि कोतिडचा रिाि्मभायाि प्मन्ा दिसून येिो आह.े त्याम्मळे लसीकरण मोहीम गतिमान करण्ासाठी महानगरपाललकेिफषे  
११८ लसीकरण कें दे् कायायान्न्वि करण्ाि आली आहिे. त्यापरैकती ७१ लसीकरण कें दे् खाजगी रुग्णालयाि आह.े

जेष्ठ िागररिांचे लिरीिरण

दद. ५ एदप्रल २०२१ पर्यंत  १४.११ लाख  लि मारिा देण्ात आल्ा आहते.

िोविड-१९ लिरीिरण मोदहम टप्प्ाटप्प्ात राबविण्ात 
येत आह:े 

पदहला टप्ा  |  दद. १६ जािेिाररी २०२१

दिुरा टप्ा  |  दद. ५ फेब्ुिाररी २०२१

वतिरा टप्ा  |  दद. १ माच्स २०२१

चौथा टप्ा  |  दद. १ एदप्रल २०२१

आरोग्य रम्कचाऱांसाठी

रोविड आघाडीिर राम ररणार े इतर रम्कचारी उदा. 
सफाई रामगार, पोणिस, सैनिर यांसाठी

ज्ेष्ठ िागरीर ि ४५-५९ िर्क या प्ाधान्य ियोगटातीि 
सिव्ाधी असिेिे िागररर

४५ िर्क ियोगटािरीि सि्क िागररर 

मुंबई
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माझे नाि यििुंि मराठे आह.े मी सध्ा चिकि असून १८ िर्ायंचा 
असिाना मला MDR TB झाला होिा. मी चजद्दीने २ िर्ायंचा उपचार 
पूणया केला आह ेआलण त्याच बरोबर माझे चिक्णही चालू ठेिले. 
हा रििास काही सोपा नव्हिा परुंि्म मी टीबीला हरिायचे ठरिले 
होिे. माझा उपचार पूणया झाल्ानुंिर मला टीबीच्ा रुग्णाुंसाठी 
काम करण्ाची सुंधी "टाटा सामाचजक तिज्ञान सुंस्ा" आलण 
"MDTCS" याच्ा माफया ि घेिल्ा जाणाऱा "सक्म जन ऊजाया" 
या रिकल्पाि तमळाली. 

या रिकल्पािनू मला माझ्ा उपचारािरम्ानचा अन्मभि इिर टीबी 
रुग्णाुंना साुंगनू त्याुंना उपचार घेण्ासाठी रिितृ्त करण्ासाठी 
होिो आह.े या साठी मला "सक्म" माफया ि िोन दििसाचुं रिचिक्ण 
िेण्ाि आले. आलण त्यानुंिर मी सक्म साठी टीबी रुग्णाुंिी 
सुंिाि साधू लागलो. जा रुग्णाुंनी उपचार मधे्च सोडला आह े
त्याुंच्ासोबि बोलनू मी त्याुंना प्मन्ा उपचारासाठी उद््मक्त केल.े 
आिा पययंि मी जिळपास ३५ MDR टीबी च े उपचार मधे्च 
सोडणाऱा रुग्णाुंना प्मन्ा उपचारािर आणल ेआह.े त्यासोबिच मी 
त्याुंना ननक्य पोर्ण योजनेची मादहिी िेऊन या योजन ेअुं िगयाि, 
DBT माफया ि च े परैस े तमळिण्ासाठी काय करणे ि क्म ठले 
documents िेणे गरजचे ेआह ेत्याबद्दल स्मद्धा मागयािियान केले  

The Clock is ticking-
End TB 2025

बृहन्मुंबई महानगरपाललकेच्ा क्यरोग ननयुंत्ण तिर्यक काययाकिृयात्वाचा राष्टीयस्तरािर ४ प्मरस्ाराुंनी गौरि करण्ाि आला. 
परळ तिभागाचा रजि प्मरस्ाराने िर घाटकोपर, रिभािेिी ि ग्रँड रोड या िीन चजलह्ाुंचा काुंस्यपिकाने कें द्ीय आरोग्य मुंत्ी 
डॉक्टर हर्या िधयान याुंच्ा हस्ते सनान करण्ाि आला. त्याबद्दल डॉ. रिलणिा नटपर,े सहाय्क आरोग्य अचधकारी, चजल्ा क्यरोग 
अचधकारी डॉ. नरेंद् स्मिार, डॉ. रुपाली दहर,े डॉ. रचना तिर्चजि आलण डॉ. मेघा  बेसेकर आलण या चजलह्ाुंसाठी काम केलेल्ा 
पूिषीच्ा चजल्ा क्यरोग अचधकारी याुंचे िसेच क्यरोग ननयुंत्ण काययाक्रमाच्ा पूणया टीमचे अदभनुंिन!!

आह.े ह्ाच बरोबर सध्ाच्ा कोतिडच्ा पररस्स्िीमधे् आम्ही  
TB रुग्णाुंना कोतिड चाचणीसाठी पाठतिल ेआह,े एिढेच नाही 
िर जा रुग्णाुंचा टीबी चा उपचार पणूया झाला आह ेअश्याना प्मन्ा 
काही त्ास होिो का या सुंिभायािही त्याुंची सम्मपिेिन केल ेआह.े

"उपचार जर पूण्स िेला, िाढलेल्ा टरी.बरी. चा िायिाट झाला."

किक्य पोषण योजिेअंतग्सत क्य रुगांिा धान्याचे िाटप



मुंबई

एप्रिल, २०२१

दिनाुंक २२ माचया २०२० या दिििी राष्टीय लॉकडाऊन घोतर्ि 
झाले. स्मरुिािीला नॉन-स्लम तिभागाि राहणाऱा परिेिािून 
आलेल्ा व्क्ततींना क्ारुंटाईन केले गेले. परुंि्म आयोध्ानगर 
आरोग्य कें द्ािर ४३ िर्ायंच्ा मदहलेच्ा रूपाने पदहली कोव्हीड-
पॉलझनटव्ह रुग्ण समोर आली. लगेच कें द्ाचे कमयाचारी २८ माचया 
रोजी 'िेठ हाईट' इमारिीि िपासणीसाठी गेले ि चार रुग्णाुंची 
RTPCR करून त्याुंना म्मल्मुंडच्ा फोनटथिस रुग्णालयाि पाठिले. 
प्मढे रुग्णाुंची सुंख्या िाढि गेली. जास्त धोका असलेल्ा लोकाुंना 
रुग्णालयाि िर सौम् लक्णे असलेल्ाुंना 'आयसोलेिन सेंटर' 
ला भरिी केले गेले. सप्ेंबरपययंि सारुं काही िणािपूणया होिे ि 
नुंिर पररस्स्िी थोडी स्मरळीि झाली. आिा आरोग्य कमयाचाऱाुंना 
रले्े-रििासाची परिानगी तमळाली ि त्याच्ाम्मळे अनेकाुंचा 
फायिा झाला. याच बरोबर आरोग्य कें द्ाुंिर इिर कामुं स्मरु 
होिीच. फक्त क्म णीही बाहरे िपासणीसाठी जाि नव्हिे. ऑगस्ट 
नुंिर खाजगी रुग्णालय िेखील स्मरु झाली.

सिया काही स्मरळीि होि आह ेअसुं िाटि होिुं इिक्ाि दिनाुंक ८ 
ऑक्टोबर रोजी मला घिाि खिखि जाणि ूलागली ि खोकला 
आलण िाप स्मरु झाला. कोतिड चाचणी केल्ािर लक्ाि आलुं 
कती क्म ट्म ुंबािील सिायंचे अहिाल पॉलझनटव्ह आल.े माझ े पिी ह े
'हाटया पिेुंट' असल्ाम्मळे त्याुंना के. इ. एम. रुग्णालयाि िाखल 
केल.े खरुं िर, पदहल ेपुंधरा दििस काही िाटले नाही. माझी िादहनी 
तिथेच नसया असल्ाम्मळे त्याुंच्ा िब्ब्िेीच्ा बािम्ा तमळि 
होत्या. परुंि्म २३ िारखेला बािमी आली कती त्याुंना व्हेंनटलटेरिर 
ठेिल ेआह.े आलण ३० ऑक्टोबर रोजी रात्ी आम्हाला रुग्णालयाि 
बोलािल ेगले ेि ११:४० िाजिा ह्ाुंचा मृत्य ूझाला. त्यानुंिर अनेक 
नाििेाईकाुंना कोतिड झाला ि काही नाििेाईकाुंचा मृत्य ूझाला.

परुंि्म या सिायाि्मन सािरुन मन घट्ट करून प्मन्ा नव्ा जोमाने कामाला 
रुज ूझाले. प्मन्ा एकिा आरोग्य कें द्ाची जबाबिारी स्ीकारली. 
तमनटंग, टागषेट, ररपोटटींग, कोतिड..... सार ेप्मन्ा स्मरु झाले! 

कोतवड योद्ा

स्ेहा तांदळेिर
साियाजननक आरोग्य पररचाररका

अयोध्ानगर आरोग्य कें द् 

घरोघररी िर्व्हेक्ण िरतािा िोविड योदे्ध

रोविड राळात रमी अशधर स्वरुपात प्त्ेर आरोग्य रम्कचारी या प्रारच्ा पररस्थितीतूि जात आि.े त्ामुळे प्त्ेराचे 
योगदाि ि ेअत्ंत मित्ाचे आि.े िी रथा सादर ररुि साि्कजनिर आरोग्य खाते प्त्ेराच्ा राया्कची िोंद घेत आि ेआणण 
त्ाबद्दि साि्कजनिर आरोग्य खात्ािा सि्क रोविड योधांचा अहभमाि आि.े
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म्मुंबईच्ा 'लैंतगक सुंसगयाजन्य रोग चचनकत्ालयला' िुंभर पेक्ा 
जास्त िर्या झालेली आहिे. या चचनकत्ालयाला 'लालबत्ती 
ििाखाना' नकंिा 'व्ही. डी. क्लिननक' असे िेखील सुंबोधले जािे. 
अगिी चरिनटि काळापासून म्मुंबईिील िे पदहले िरैचिष्टपूणया 
चचनकत्ालय आह.े त्याचा आध्मननक काळािील सियापररचचि 
सुंिभया म्हणजे इथेच रिथम एडसच्ा रुग्णाचे ननिान झाले होिे. 

१८५७ च्ा पदहल्ा स्ािुंत्र्यलढ्ानुंिर चरिनटि सरैन्य भारिाि 
अचधक रिमाणाि येऊ लागले. परुंि्म साथीचे रोग ि 'व्हीनेररयल 
डीसीज' ग्स्तिा ि त्याद्ार े होणाऱा मृत्यूचे रिमाणे िेखील 
अचधक होिे. नकंबहुना चरिनटि सरैननकाुंचे लैंतगक सुंसगयाजन्य 
रोगाुंम्मळे इस्पििळाि िाखल होण्ाचे रिमाण जास्त असल्ाचे  
१८९७ च्ा अहिालाि नमूि आह.े ह्ा कारणाुंम्मळे िेश्या 
व्िसायािर रितिबुंध घालण्ाचा रियत् िेखील झाला. परुंि्म 
मागील िर्ायंच्ा अहिालाि 'व्ही. डी.' च्ा िाढत्या रिमाणाची 
नोंि आढळिे. इिकेच काय, िर बालमृत्यूुंमध्े िेखील 'व्ही. डी.' 
चे रिमाण अचधक नोंििले गेले होिे.    

या 'न्व्हरनेनयल नडसीज' चा िाढि रिसार रोखण्ासाठी अनेक 
उपाययोजना करण्ाि आल्ा. या पार्याभूमीिर १९१६ यािर्षी 
लखनौला सॅननटरी पररर्ि सुंपन् झाली ि त्याि 'बॉम्े'चे  
ित्ालीन काययाकारी आरोग्य अचधकारी डॉ जे. ए. टनयार याुंनी 
आपले तिचार माुंडले. प्मढे म्मुंबई िहराि 'लीग फॉर कॉमबॅनटंग 
व्हीनरल नडसीज' या सुंस्ेची स्ापना िेखील झाली. या 

सगळाुंच पररपाक म्हणजे िेस्टनया इुं नडया िफषे  लिकया  याुंचे िीस 
हजार रुपये ि म्मुंबई महानगरपाललकेचे ७५०० रुपये याुंच्ा 
मििीने ह ेक्लिननक स्मरु झाले. १९२५ या िर्षी ह ेचचनकत्ालय 
म्मुंबई महानगरपाललकेच्ा अखत्यारीि करण्ाि आले. परुंि्म 
अप्मरी जागा ि िाढिी रुग्णसुंख्या याुंच्ाम्मळे ह ेचचनकत्ालय 
२५४, बेलाचसस रोड येथे स्लाुंिररि झाले ि हीच त्याची 
आत्ताची जागा.

चचनकत्ालयाि यणेाऱा रुग्णाुंची सुंख्या दििसेंदििस िाढू 
लागली ि प्मढील ििकाि ही सुंख्या िरिर्षी साि लाख ि ेिहा 
लाख रुग्ण इिकती पोचली. १९८६ यािर्षी याच चचनकत्ालयाि 
रिथम एचआयव्ही बाचधि रुग्णाच े ननिान झाल्ाची नोंि आह.े
एचआयव्हीच्ा उियानुंिर लैंतगक सुंसगयाजन्य रोगास निीन पररमाण 
रिाप्त झाले. परुंि्म म्मुंबई महानगरपाललका ि स्ीनडि इुंटरनिॅनल 
डेव्हलपमेंट को-ऑपरिेन याुंच्ा सुंय्मक्त तिद्मान ेअनके काययाक्रम 
आखले गले.े स्ती रुग्णाुंना तििरे्िः िशे्याव्िसाय करणाऱाुंना 
चचनकत्ालयाला भटे िेण े सोयीच े करण,े चचनकत्ालयाि 
बालरोग िज्ज्ञ ि स्तीरोग िज्ज्ञ उपलब्ध करून िेण ेही उचललेली 
आणखी काही महत्वाची पाऊले! म्मुंबई चजल् े एडस सोसायटी 
(MDACS) ि 'नकॅो' या राष्टीय सुंस्चे्ा काययाक्रमाुंम्मळे आिा 
'एचआयव्ही'च ेरिमाण कमी होिाना दिसि आह.े 

ग्मप्तरोग ि एचआयव्हीची स्मरुिाि, त्याुंचा तिस्तार ि त्याुंच्ा 
पिनाचे ह ेचचनकत्ालय साक् रादहले आह.े

लाल चचमिी िवाखाना

डॉ. श्रीधर पिार
(सेिाननिृत्त िररष्ठ िरैद्नकय अचधकारी)

डॉ. पिार ह ेSTD ििाखान्याि ६ िर्षे काययारि होिे.

िध्ाचा STD दिाखािा िैद्यकिय अवधिाररी रुगाला तपाितािा
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बहृन्मुंबई महानगरपाललकेच्ा जी/उत्तर तिभाग, िािर इथल्ा 
साियाजननक आरोग्य तिभागाच्ा अखत्यारीिील 'महापाललका 
तिश्रे्क रियोगिाळेला'  National Accreditation Board 
for Testing & Calibration याुंच्ाकडून ISO १७०२५: २०१७ 
हा िजाया रिाप्त झाला आह.े ही िेिािील सिायाि ज्मनी रियोगिाळा 
असनू आज िी आध्मननक उपकरण े ि उच्-चिलक्ि ि रिचिलक्ि 
कमयाचाऱाुंनी स्मसज्ज आह.े महानगरपाललका काययाक्ते्ािील अन् ि 
पाण्ाच्ा नम्मन्याुंच ेतिशे्र्ण या रियोगिाळेकडून केल ेजाि.े रित्यके 
तिभागीय कायायालयािील िरैद्कतीय आरोग्य अचधकारी याुंच्ा 
कमयाचाऱाुंमाफया ि रोज पाण्ाच े नम्मन े स्मक्ष्मजीि िपासणीसाठी 
पाठतिल े जािाि. भाुंडार ननयुंत्क तिभागाकडून तितिध िसू्तुंच्ा 
ननतििा मागतिल्ा जािाि, त्याुंच्ा नम्मन्याुंची िपासणी इथचे होिे. 
चििाय मध्ान् भोजन, मदहला बचिगट आलण खाजगी सुंस्ा, 
अिासनकय सुंघटना, महापाललकेच्ा चिक्ण तिभागाकडून आलेले 
अन् नम्मन ेह ेउषाुंक, रिचथन ेआलण पोर्णमलू्ाुंसाठी इथचे िपासले 
जािाि. याच्ा व्तिररक्त म्हाडाकडून बाुंधकामासाठी िापरण्ाि 
येणार े पाणी, िहरािील नकंिा िहराबाहरेील िलािाुंचे  पाणी, 
चजजामािा उद्ानािील पेंस्कविनसाठी लागणार ेपाणी ि पि्मखाद् या 
साऱाच ेतिश्रे्ण रियोगिाळेि होि.े    

मध् रले्े, पश्चिम रले्े ि कोकण रले्े याुंच्ा अन् स्मरक्ा 
अचधकाऱाुंनी ि आरोग्य ननरीक्काुंनी 'अन् स्मरक्ा ि मानके 
कायिा - २००६' अुं िगयाि रिस्त्मि केलेल्ा औपचाररक ि 
अनौपचाररक अन् नम्मन्याुंचे तिश्ेर्ण या रियोगिाळेि होिे. 
इिकेच काय, खाजगी व्क्तती ि सुंस्ािेखील अन्, पाणी ि इिर 
नम्मन्याुंचे तिश्ेर्ण करण्ासाठी इथे िाखल होिाि.

कें द्ीय सीमाि्मल्क कायायालयाकडून रिाप्त झालेल्ा चसगारटेच्ा 
नम्मन्याुंचे तिश्ेर्ण इथे होिे. पोललसाुंकडून रिाप्त झालेला ग्मटखा, 
पानमसाला, स्मगुंधीि िुंबाखू ि िक्रारी सुंबुंचधि अन् ि पाण्ाच्ा 
नम्मन्याुंचे तिश्ेर्ण िेखील या रियोगिाळेिच होिे.

रिमाणीकरणाम्मळे महापाललकेबद्दलचा नागररकाुंमधील 
तिर्ास अचधक दृढ होईल. रियोगिाळेच्ा अनेक अहिालाुंना 
आुं िरराष्टीय स्तरािर मान्यिा रिाप्त झाली आह.े ISO १७०२५: 
२०१७ िजाया म्हणजे कामाची ग्मणित्ता ि िजाया यािर जागतिक 
स्तरािर चिक्ामोियाब झाले आह.े आरोग्य आलण जल अदभयुंिा 
तिभागाच्ा ४ िर्ायंच्ा एकदत्ि रियत्ाुंना तमळाले ह ेमोठे यि 
आह.े

साव्षजननक आरोग्य रियोगशाळा
बृहनुंबई महािगरपाणलिेच्ा प्रयोगशाळेला ISO १७०२५:२०१७ दजा्सप्राप्

 िाि्सजकिि आरोग्य प्रयोगशाळा आणण टरीम

MUNICIPAL ANALYST LABORATORY, PUBLIC HEALTH

DEPARTMENT, MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER

MUMBAI

has been assessed and accredited in accordance with the standard

ISO/IEC 17025:2017

''General Requirements for the Competence of Testing &

Calibration Laboratories''

for its facilities at

2ND FLOOR, G/NORTH WARD OFFICES, HARISHCHANDRA YELVEMARG, DADAR WEST, MUMBAI,

MAHARASHTRA, INDIA

in the field of

TESTING

Certificate Number: TC-9129

Issue Date: 02/12/2020 Valid Until: 01/12/2022

This certificate remains valid for the Scope of Accreditation as specified in the annexure subject to continued

satisfactory compliance to the above standard & the relevant requirements of NABL.
(To see the scope of accreditation of this laboratory, you may also visit NABL website www.nabl-india.org)

Name of Legal Identity : MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI

Signed for and on behalf of NABL

N. Venkateswaran

Chief Executive Officer

"दपण्ािाठरी हिे शुधद पाणरी, िाहरीतर होईल आरोग्याचरी हािरी."

अत्ाधुकिि िाि्सजकिि आरोग्य प्रयोगशाळा NABL प्रमाणपरि



महिलांसाठी "हिलासा"

बृहन्मुंबई महानगरपाललकेि राष्टीय नागरी आरोग्य अदभयानाुंिगयाि "ददलािा" हा एक नातिन्यपूणया रिकल्प 
आह.े याि घरग्मिी दहंसा आलण लैंतगक अत्याचाराने दपनडि मदहलाुंच्ा मििीकररिा दिलासा कें द् स्ादपि 
करण्ाि आलेले आहिे. ही दिलासा कें दे्  उपनगरीय रुग्णालयाुंि कायायान्न्वि आहिे. दिलासा कें द्ामधील 
काययारि आरोग्य कमयाचारी ह ेरुग्णालयाि आलेल्ा मदहला रुग्णाुंची छाननी करुन घरग्मिी दहंसा ि लैंतगक 
अत्याचाराुंनी दपनडि याुंना सम्मपिेिन करुन नोंिणी करुन घेिाि.

हदलासा कें द्रामाफ्य त हपडडत महहलांना पुढील सेवा हदल्ा जातात :-

१
२
३
४
५
६
७

वैद्यकीय सेवा हमळण्ासाठी मदत व सहकाय्य

हपडडत महहलांची राहण्ासाठी तात्ुरती सोय

कायदेववषयक समुपदेशन

सामाधजक आिार जसे सामाधजक संस्ा व व्ावसावयक प्रशशक्षणाकररता संदभ्य सेवा

हपडडत महहलांना व्ापक वैद्यकीय सेवा देण्ासाठी 
आरोग्य कम्यचाऱांचे प्रशशक्षण

महहलांचे समुपदेशन

आत्मसुरक्षेसाठी िैय्य व समुपदेशन

मुंबई

एप्रिल, २०२१

ददलािा िें द्ात मदहलांिा माग्सदश्सि



मुंबई

एप्रिल, २०२१

अिु. रि. रुगालयाचे िाि पत्ा दरुध्विरी रि.

१. एम. डब्ू. िेसाई रुग्णालय, मालाड (पू) हाजी बाप्म रोड, गोतिंि नगर, मालाड पूिया, म्मुंबई 022-28774216

२.
भारिरत् डॉ. बाबासाहबे आुं बेडकर 
रुग्णालय, काुंदििली

जूने ििाब्ी रुग्णालय, एस. व्ही. रोड समोर, पारखे 
नगर, काुंदििली (प), म्मुंबई 022-28647002

३.
पुं. मिनमोहन मालिीय ििाब्ी 
रुग्णालय, गोिुंडी

िामन ि्मकाराम पानटल मागया, ड््मक् कुं पनी जिळ, 
पानटल िाडी, गोिुंडी (पू), चेंबूर म्मुंबई 022-25500038

४. एम. टी. अगरिाल रुग्णालय, म्मल्मुंड डॉ. आर. पी. रोड. ई. एस. आय. एस. रुग्णालय समोर, 
म्मल्मुंड(प) 022-25601888

५. के. एम. जे. फ्म ले रुग्णालय, तिक्रोळी तिकास कॉलेज रोड, कनमिार नगर – २ , तिक्रोळी 
(पू), म्मुंबई 022-25770799

६. व्ही. एन. िेसाई रुग्णालय, साुंिाक्र्म झ (पू) ११ गोळीबार रोड, साुंिाक्र्म झ (पू), म्मुंबई 022-26151507

७. कस्त्मरबा क्रॉस रोड रुग्णालय २, कस्त्मरबा क्रॉस रोड, बोररिली पूिया, म्मुंबई -

८. डॉ. आर. एन. क्म पर रुग्णालय, ज्महू य्म १५, भक्ततीिेिाुंिा स्ामी मागया, ग्मलमोहर रोड, 
भाग्मबाई पॉललटकेननक कॉलेज समोर, ज्महू म्मुंबई 022-26210043

९.
ऐच. बी. टी. ट्ॉमा केअर रुग्णालय, 
जोगेर्री (पू)

िेस्टनया एक्रिेस हायिे, एस., अअर. पी. एफ. कॅप्स 
समोर, बाुंिेरकर िाडी, जोगेर्री (पू), म्मुंबई 022-28224078

१०. राजािाडी रुग्णालय, घाटकोपर एम. जी. रोड. सोमय्ा कॉलेज जिळ, घाटकोपर (पू), 
म्मुंबई 022-21020144

११. एस. व्ही. डी. सािरकर रुग्णालय, म्मल्मुंड (प)ू महात्मा फ्म ले रोड, हन्ममान चौक, म्मल्मुंट (पू), म्मुंबई 022-25631125

हदलासा कें द्राची यादी :-

ददलािा िें द्ातरील विविध िाय्सरिम



एक आशेचा नकरि
अत्ंत िमरी िजिाच्ा अभ्सिाचे मया्सददत िंिाधिांद्ार ेउत्म व्िस्ापि

डॉ. रोहि चर्वाण
बािरोगतज्ञ आणण

ओशििरा प्सूवतगृि टीम

दिनाुंक २४ ऑगस्ट २०२० या दिििी ओचििरा रिसूतिगृहाचा 
अतििक्िा तिभाग टोपीिाला रिसूतिगृहाच्ा रिाुंगणाि 
स्लाुंिरीि झाला. दिनाुंक ३ नडसेंबर २०२० या दिििी पहाट े
३:०५ िाजिा मला एका रिसूिीसाठी फोन आला ि मी िािडीने 
रिदक्रया स्मरु केली. ३:११ िाजिा एका अत्युंि कमी िजनाच्ा 
बाळाचा (१२५० ग्ॅम) जन झाला ि िे अचजबाि सदक्रय 
नव्हिे. आमच्ा कें द्ाि अभयाकाुंसाठीचा अतििक्िा तिभाग ि 
व्हेंनटलेटरचा अभाि असल्ाने मला स्िःलाच रितिजरैतिके, 
कॅललियम ि द्िपिाथायंच्ा साहाय्ाने 'सीपरैप मिीन' सारखे 
उपचार स्मरु करािे लागले. थोडे स्रैयया तमळाल्ािर मी काही 
रिम्मख सरकारी रुग्णालयाुंच्ा अतििक्िा तिभागाुंिी सुंपकया  
स्मरु केला परुंि्म त्याुंच्ाकडे अभयाकासाठी व्हेंनटलेटर उपलब्ध 
नव्हिा. चििाय बाळाच्ा िनडलाुंकडे खाजगी रुग्णालयाि 
िाखल करण्ाइिपि परैसे नव्हिे. त्याम्मळे धोका पत्रून 
आम्ही त्या अभयाकाला आमच्ा कें द्ािर ठेिून घेिले. ओचििरा 
रिसूिीगृहाचे डॉक्टसया अभयाकाची काळजी घेि होिे. युंत्ाच्ा 
अभािाम्मळे छािीचा एक्-र ेकाढणुं िक् नव्हिुं. 'ब्ड ि्मगर' 
आलण अटषेररयल ब्ड गॅसेस' चे ननरीक्ण स्मरु होिे ि चोिीस 
िासाुंच्ा नुंिर अभयाकाने ९०-९५% saturation/ ६ cm 
PEEP नटकिून ठेिले. डॉक्टराुंनी DOL २ पाजणे स्मरु ठेिले 

ि अभयाकाच्ा िरीराने RT aspiration नसिाना िेखील िे 
स्ीकारले. उपलब्ध सुंिोधनाचा सुंिभया घेऊन आम्ही अभयाकाला 
caffeine therapy स्मरु केली. ७२ िासाुंच्ा कालािधीनुंिर ४ 
cm PEEP राखून ९१-९५% oxygen saturation िक् झाले. 
हळूहळू भरिण्ाचे रिमाण िाढिले ि बाळाच्ा हालचालींमध्े 
ि आिाजाि स्मधारणा दिसली. िेिटी दिनाुंक ६ नडसेंबर २०२० 
या दिििी व्ही. एन. िेसाई हॉस्पिटलच्ा अभयाक अतििक्िा 
तिभागाि जागा ररक्त झाली ि transport incubator च्ा 
साहाय्ाने ि सुंबुंचधि रिदक्रयाुंचे पालन करून आम्ही अभयाकाला 
तिथे िाखल केले. ओचििरा रिसूतिगृहाि स्मरु असलेल्ा रिदक्रया 
स्मरु ठेिल्ा. अभयाकाि स्मधारणा झाल्ानुंिर ि मािेला 'काुंगारू 
उपचार पद्धिीचे' रिचिक्ण दिल्ानुंिर दिनाुंक २४ नडसेंबर २०२१ 
या दिििी अभयाकाची घरी रिानगी झाली. 

दिनाुंक २६ नडसेंबर २०२० या दिििी अभयाकाचे िजन २.९५ नकलो 
इिके नोंििले गेले. त्याची मान स्स्र होिी ि चेहऱािर नरैसतगथिक 
स्कमिि होिे. त्याचे लसीकरण करण्ाि आले आह.े साधनाुंच्ा 
अभािाम्मळे जे अभयाक िाचू िकणार नाही असुं आम्हाला िाटलुं 
होिे िे आज आमच्ासमोर िाढिे आह.े 'सीपरैप' चा सोपा, योग्य 
ि िास्तोक्त िापर केल्ाने योग्य पररणाम साधला गेला.

मुंबई

एप्रिल, २०२१

१२५० ग्रॅमचे ऑगस्ट २०२० मधरील बाळ २९५० ग्रॅमचे कडिेंबर २०२० मधरील बाळ

"िरण्ा बाळाचे िरकं्ण, िरा कियदमत लिरीिरण."



मुंबई

एप्रिल, २०२१

िोविड िंिगा्सविषयरी जिजागृतरी िरण्ािाठरी युिरीिेफ िंस्ेच्ा िहिाया्सिे बििलेला सचरिरथ २४ 
विभागात दफरिण्ात येणार आह.े



मुंबई

एप्रिल, २०२१

कोरोना लढाईचा धारावी पॅटन्ष

आचिया खुंडािील सिायाि मोठी झोपडपट्टी अिी नािलौकतीक 
असललेी ि म्मुंबई िहराच्ा मध्ििषी भागामधे् िसललेी धारािी.
येथील जनिा जी आधीच जीिनािश्यक म्मलभिू गरजा जस ेकती, 
पाणीप्मरिठा, िौचालय, स्च्िा इ. यापासून िुंचचि आह ेअश्या 
गिषी ि िाटीिाटीन े राहणाऱा जनिेला जागतिक स्तरािरच्ा 
कोरोना नामक रिम्ह राक्साचा तिळखा पडला. सुंप्मणया म्मुंबईचे 
काय होईल या तिचाराम्मळे सिायंच्ा िोंडच ेपाणी पळाल ेहोिे. 
रिसार माध्माुंनी िसचे सामान्य जनिेन े िेखील रििासनाच्ा 
काययाक्मििेर रिश्न चचन् ननमायाण करण्ास स्मरिाि केली होिी. 
परुंि्म अश्या कोणत्याही दभिीला घाबरुन न जािा स्ि:िरच्ा 
आत्मतिर्ासाकडे आिा फक्त “कर अथिा मर” या म्हणीला 
समपयाक अिी मनाची ियारी करुन या कोरोना नामक सुंकटािी 
सामना करण्ास महानगरपाललकेचा रित्यके कमयाचारी ि अचधकारी 
िररष्ठ नकंिा कननष्ठ हा फरक तिसरुन स्मसज्ज झाला होिा.

उत्तम ननयोजन, मन्मष्बळाचा उत्तम तिननयोग, सिया 
तिभागाुंमधील उत्तम समन्वय, लोकसहभाग, जाला जी गरज 
त्याला िी मिि या एका भािनेने ४ Ts (Tracing, Testing, 
Tracking & Treatment) या चि्म:स्मत्ीचा िापर धारािी येथे 
करण्ाि आला. येथील काययारि असलेल्ा  स्ाननक िरैद्नकय 
व्ािसाचयकाुंच्ा ि स्ाननक लोक रितिननधींच्ा सहभागाने 
‘मोबाईल क्लिननक्’ स्मरु करण्ाि आले होिे. अश्या रिकार े
“३६० degree approach” म्मळे धारािीि कोरोनाचे ननयुंत्ण 
करण्ाि आम्ही सिया यिस्ी झालो आलण धारािी पॅटनयाचे नाि 
जागतिक पािळीिर नोंितिले गेले.

डॉ. विरेंद् मोदहते
िैद्यनरय आरोग्य अशधरारी (जी/उत्तर)

आणण टीम

मा. महानगरपाललका 
आर्ुक्त इ. लि.ं 
चहल र्ांनी पदभार 
स्ीकारल्ावर मे 
महहन्ात अततररक्त 
आर्ुक्त िुरेश 
काकाणी आणण 
िहाय्यक आर्ुक्त 
ककरण हदघावकर 
र्ांच्ा िमवेत 
घेतलेली धारावी भेट

खाजगी 
व्ाविायर्कांचा 
िहभाग- वस्ी 
पातळीवर रुग्ांची 
तपािणी करताना
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Building Sealed 
within 24 hours

Within 48 hours
Food/ration etc 

was supplied on 
regular basis to the 

quarantines area

Fever clinics  
started within 

Dharavi and 
communication 
was spread on 

the same 

People with Mild Symptoms came 
to the  Fever Clinics instead of 

moving out of Dharavi

Immediate 
Identification

Containment

Ration and Food 
Supplied by MCGM

Fever Clinics & 
Self Sufficiency

House and 
Premises 
Disinfected

360 Degree
Approach
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कंटनेमेंट झोन आणण कॉन्टॅक्ट ट्लेिगं
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शिरी नागरी आरोग्य अहियान- 
एक अहिनव उपक्रम

१९७८ सालची अल्ा-आटा या जागतिक पररर्िेिील घोर्णा 
साियाजननक आरोग्य क्ेत्ाि तिसाव्ा ििकािील एक महत्त्वाचा 
टप्ा म्हणून उियास आली आलण रिाथतमक आरोग्य सेिा  "हले्थ 
फॉर ऑल" (Health For All ) या उद्दीष्टाच्ा रिाप्तीची ग्मरुनकल्ी 
म्हणून ओळखली गेली. या पररर्िेनुंिर समाजािील रित्येक 
घटकाुंना म्मलभ्मि ि रिाथतमक आरोग्य स्मतिधा प्मरतिण्ाच्ा 
दृष्टीने तितिध काययाक्रम ि योजनाुंचा समािेि करण्ाि आला. 
या उपक्रमाुंि जागतिक आरोग्य सुंघटना (WHO), य्मनीसेफ़ 
(UNICEF) सुंस्ेच्ा सहकायायाने तििेर् मोहीमा राबतिण्ाि 
आल्ा त्याि लसीकरण, साथरोग ननयुंत्ण, कृष्ठरोग, क्यरोग 
ननमूयालन, सुंसातगथिक, असुंसातगथिक आजार उपचार ि मागयािियान 
आलण आरोग्य कें द्ाचे सक्मीकरण इत्यािी  तितिध काययाक्रम 
याुंचा समािेि करण्ाि आला. 

मागील चार-पाच ििकाि दत् स्तरीय आरोग्य सेिे (primary 
Care, secondary Care, tertiary Care) द्ार े स्मरलक्ि 
मािृत्व, निजाि चिि्म सेिा िेिून मािा मृत्य्म ि अभयाक मृत्यू िर 
कमी करण्ाि यि तमळिले आह.े जागतिकतीकरण, िहरीकरण 
याम्मळे खेड्ािून िहराकडे िाढणIरा लोंढा महानगरामधे 
तितिध आरोग्य तिर्यक समस्या ननमायाण करीि आहिे. या 
समस्येिर उपाय म्हणून कें द्ीय सरकारने राज िासनामाफया ि 
मागच्ा ििकाि म्हणजे २०१३ सालापासून राष्टीय िहरी नागरी 
अदभयान (National Urban Health Mission-NUHM) 
काययाकम स्मरु केला आह.े 

राष्टीय शहरी आरोग्य अहभयान काय्यकमाची प्रमुख उडदिष् े
(Goal ) खालीलप्रमाणे आहते :

1. नागररकाुंना प्मरिेी,  ग्मणात्मक, रितिबुंधात्मक ि रोगननिारक 
आरोग्य िेखभाल सेिा िेणे.

2. मािा ि अभयाक मृत्यू िर घटतिण्ाच्ा दृष्टीने मािा ि 
बालक याुंचे आरोग्य स्मधारणे.

3. पायाभूि सेिा ि कमयाचारी िोन्ी दृष्टीने ि्मय्म पािळीिर 
रुग्णालय सेिा स्मधारणे.

4. आरोग्य सेिेच्ा गरजा पूणया करण्ासाठी डॉक्टसया, 
पररचाररका ि इिर ननम्न िरैद्कतीय कमयाचाऱाुंना कौिल्े ि 
ज्ञान अद्यािि करून त्याुंना रिचिलक्ि करणे.

5. आरोग्य सुंस्ाुंच्ा इमारिींची िेखभाल ि ि्मरूस्ती करणे.

6. तितिध राष्टीय आरोग्य काययाक्रमाुंची अुं मलबजािणी करणे.

7. समाजाचे ज्ञान, दृष्टीकोन ि िियाणूक स्मधारण्ासाठी आरोग्य 
चिक्ण िेणे.

म्मुंबई महानगरपाललकेमाफया ि रिाथतमक िसेच उच् िजायाच्ा 
आरोग्य सेिा प्मरतिण्ाि येिाि. उच् िजायाच्ा सेिा या रिाम्मख्याने 
िरैद्नकय महातिद्ालयािील रुग्णालये, सियासाधारण रुग्णालये 
िथा तििेर् रुग्णालयेद्ार े प्मरतिण्ाि येिे. िर रिाथतमक 
आरोग्यसेिा साियाजननक आरोग्य तिभागाच्ा आरोग्यकें द्, 
ििाखाना ि रिसूिीगृहाद्ार ेप्मरतिण्ाि येिे.  सद्स्स्िीि म्मुंबई 
िहर ि उपनगर तमळून एकूण २११ आरोग्य कें दे्, १८७ ििाखाने  
ि २८ रिसूिीगृह ेकाययारि आहिे. सन २०१३ पास्मन राष्टीय नागरी 
आरोग्य अदभयान अुं िगयाि िरीलपरैकती काही आरोग्य सुंस्ाना 
एकत् करून १३४ नागरी आरोग्य केन्ाुंमध्े रूपाुंिररि करण्ाि 
आले आह.े सिर आरोग्य सुंस्ाि रक्त िपासणी स्मतिधा,  
सादहत्य ि उपकरणे, और्धे, Reagents, kits  िरैियकतीय िथा 
ननमिरैियकतीय मन्मष्बळ, नकरकोळ ि्मरुस्ती इत्यािी तितिध 
बाबी राष्टीय नागरी आरोग्य अदभयानाुंिगयाि उपलब्ध करून 
िेण्ाि आलेले आहिे. या व्तिररक रुग्ण कल्ाण सतमिी, 
मदहला आरोग्य सतमिी ननतमथििी करून  स्ाननक जनिेला चाुंगली 
िजषेिार सेिा िेण्ाचा रियत् स्मरु आह.े

डॉ. ओमप्रिाश िल्ेपिार 
सहा. आरोग्य अधिकारी,

(एनयूएचएम/आरसीएच)
कुटुबं कल्ाण व माता बाल संगोपन ववभाग

आरोग्यािर लक् हिे |   गाठता येईल लक्ष्य ििे ||



‘गभायािस्ेची चाहूल लागिा लागिा 

नािनोंिणी केली बघिा बघिा

नािनोंिणी करा हो ि्मम्ही सत्वर 

आई होण्ाचा दििस कळेल लिकर’ | १ | 

नािनोंिणी करा हो ि्मम्ही सत्वर 

रिधानमुंत्ी योजना लाभ घ्ा प्मरपेूर

गभायािस्ा म्हणजे २ जीिाुंचे पोर्ण 

समिोल आहाराचे िापरा आभूर्ण | २ |

नािनोंिणी करा हो ि्मम्ही सत्वर 

ननयतमि िपासणी करा िेळेिर 

और्ध injection घ्ा ि्मम्ही बरोबर 

रिसूिी होण्ास नाही हो अडचण I ३ I

नािनोंिणी करा हो ि्मम्ही सत्वर 

नािनोंिणी करा हो ि्मम्ही सत्वर

सु्तती पांचाळ 
सहाय्क पररचाररका ि रिसतिका
कोरबा तमठागर आरोग्य कें द्

प्रिानमंत्री मातृवंदना योजना (PMMVY) बृहनुंबई महानगरपाललकेत मे २०१८ पासून सुरु करण्ात आली असुन 
३१ माच्य २०२१ पययंत १,५४,०४९ इतक्ा लाभाथथींनी या योजनेचा लाभ घेतलेला आह.े
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िविता



िोविड-१९ महामाररीत िाि्सजकिि आरोग्य खात्ाि मदत 
िेलेल्ा िि्स िंस्थाचे मि:पूि्सि आभार

या संस्ांनी PPE kits, Gloves, Sanitizers, Medicine, Masks, Medical equipments, Food etc. या 
स्वरुपात मदत केलेली आह.े

UNICEF Tez Enterprises, 
Borivali east Dream 11 INOX

M/s Longevity Health 
Ventures Pvt.Ltd. Doctors for you Emcure 

Pharmaceuticals
People to People 
Health Foundation

United way
V.Trans (India) Ltd, 
R.S enterprises, New 
Delhi  

Gem and Jwellery 
Association

Project Mumbai - Star 
TV

National Stock 
Exchange Hindustan Lever Glenmark Foundation Reliance Industries

Prime Lifestyle, Khar 
(W)

Amit Chandra 
Foundation Godrej Industries Ltd RPG Foundation

Proctor & Gamble, 
Home Products Pvt. 
Ltd.

Asian Heart Hospital Hans Foundation
Samta Purushottam 
Agarwal Memorial 
Foundation

Schindler India Pvt. Banaras Media Works Hinduja Foundation Tata group of 
Industries 

Founder Trustee Little 
more Boson Machines

Housing Development 
Finance Corporation 
(HDFC) Ltd.

Sun Pharma 

Theistic Business 
Consultant

Trafigura Global 
services Private 
Limited

Ujas Trading V R Global

India Health Fund Americares Rotary Club of 
Bombay, Powai And Many More....

मिािगरपाणिरेच्ा मुिुंड टाटा स्मिािभूमीतीि मृत्ू 
िोंदणी राररूि िंदिा सुिीि अिसरमि यांिा माहिती 
आणण प्सारण ि पया्किरणमंत्ी मा. प्राि जािडेरर 
यांच्ािस्े “लोिमत महाराद्रियि ऑफ द इयर अिाड्स 
२०२०” वमळाल्ाबद्दि खूप खूप अहभिंदि!!!!
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When 'I' is replaced by 'We' even 'Illness' becomes 'Wellness'.

कोतिड-१९ महामारीच्ा तबकट पररस्स्िीि आरोग्य खात्यािील आिा, आरोग्य सेतिका, पररचाररका, रिसतिका, 
समन्वयक, िरैद्नकय अचधकारी, आरोग्य अचधकारी आलण सिया कमयाचारी िगया पररस्स्िी ननयुंत्णाि आणण्ास 

अहोरात् मेहनि करि आहिे. 

या सवायंबदिल आरोग्य खात्ास अहभमान आह!े!!!!!!

महानगरपाललकेच्ा इिर तिभागाुंच्ा सहकायायाम्मळे आलण समन्वयाम्मळेच आरोग्य खािे
 कोतिड लढाईि सक्मपणे लढि आह.े 

तुम्ा सवायंचे िन्वाद.

कोववड-१९ बाबतच्ा माहहतीकररता डकंवा रुग्णशय्या (बडे) माहहतीसाठी आपल्ा ववभागीय डनयतं्रण 
कक्षाशी सपंक्य  सािावा

बृहनुंबई महािगरपाणलिा
िाि्सजकिि आरोग्य खाते

मादहतरी, शशक्ण ि िंपि्स  विभाग

तविाग         ननयंत्रि कक्ष क्रमांक           तविाग              ननयंत्रि कक्ष क्रमांक           
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