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सेनोटसेनोटसेनोटसेनोट 

                    कोरोना िवषाणूचा (कोिवड-१९) ादभुाव रोख यासाठी वसई िवरार शहर 
महानगरपािलकेमाफत िविवध उपाययोजना कर यात येत आहते. कोरोनाबािधत णांना 
उपचार व सेवा दे यासाठी महानगरपािलकेने कोिवड सम पत णालये, कोिवड केअर सटर 
सु  केल े आहते. स या सपूंण रा यात णालयांम ये ऑि सजनचा तुटवडा िनमाण झाला 
असून यासाठी िविवध उपाययोजना शासनामाफत राबिव या जात आहते. 
  वसई िवरार शहर महानगरपािलका काय े ातील णालयांम ये ऑि सजनचा 
तुटवडा िनमाण होवू नये याक रता महानगरपािलकेकडून िविवध उपाययोजना के या जात 
आहते. महानगरपािलकेने ऑि सजन पुरवठादाराकडून मागणी केललेे ६०० ऑि सजन ज बो 
िस लडर महानगरपािलकेस ा  झाले असून १० िलटर मता असलेल े ३०० ऑि सजन 
कॉ से ेटर महानगरपािलकेला पुरवठा करणेबाबतचा कायादशे संबंिधत पुरवठादार यांना 
दे यात आला असून या मिह याअखेर पयत सदर ऑि सजन कॉ से ेटर महानगरपािलकेस ा  
होतील. 
                  तसेच भिव यात ऑि सजनची कमतरता िनमाण होवू नये व ऑि सजन या 
बाबतीत महानगरपािलका वावलंबी हो या या दृ ीने महानगरपालीके या णालयांम ये ५ 
मे क टन ऑि सजन उ पादन मता असले या PSA तं ानावर आधा रत ऑि सजन 
जनरेटर लांट उभा न दणेे बाबतचा कायादशे संबंिधत उ पादक / पुरवठादाराला  
महानगरपािलकेतफ  दे यात आला आह.े सदर लांट ह े चंदनसार कोिवड णालय, बोळ ज 
येथील तािवत कोिवड णालय, नालासोपारा येथील तािवत कोिवड णालय, व ण 
इंड ीज वालीव येथील कोिवड णालय येथे लवकरच कायाि वत कर यात येतील. 
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