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वै क य आरो य िवभाग
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स
े नोट
सर डी एम पेटीट महानगरपािलका णालय, वसई तसेच MSACS आिण NACO
यां या सौज याने वसई िवरार े ात थमच “ए.आर.टी. क ” (Anti-retroviral therapy
centre) सु झाले असून गु वार दनांक ०३ नो हबर, २०२२ रोजी सकाळी १०.०० वाजता
सर डी.एम.पेटीट णालय, वसई येथे “ए.आर.टी. क ” उदघाटन सोहळा पार पडला. या
क ाम ये HIV त णांना १)समुपदेशन, २)िविवध र चाच या, ३)औषधोपचार या सव
सेवा मोफत उपल ध के या जाणार असून शहरातील एच.आय. ही. बािधत णांना या सेवा
द या जातील. या क ामाफत एका एच.आय. ही. बािधत णाला अंदाजे पये ४,०००/- चे
मािसक औषधोपचार दले जाणार आहेत. यापूव वसई िवरार शहर महानगरपािलका
प रसरातील एच.आय. ही
त णांना ए.आर.टी. औषधोपचाराक रता िमरा रोड कवा
शहराबाहेरील अ य ठकाणी जावे लागत होते. यामुळे णांची गैरसोय होत होती. सदरील
“ए.आर.टी.” क ामुळे या णांना शहरातच वै क य उपचार िमळणार आहेत.
सदर “ए.आर.टी. क ” उदघाटन सोह यास मा.खासदार ी.राज गावीत, माजी
आमदार ी.डॉमिनक गो सालवीस, माजी महापौर ी.नारायण मानकर व ी. वीण शे ी,
माजी उप-महापौर ी. काश रॉ ी ज, बाळासाहेबांची िशवसेना प ाचे ी.िनलेश तडोलकर,
अित र आयु
ी.अ ज य बगाडे, उप-आयु वै क य आरो य िवभाग डॉ.िवजयकु मार
ासे, िज हा श य िच क सक डॉ.बोदाडे, मु य वै क य आरो य अिधकारी डॉ.भ
चौधरी,
व इतर मा यवर तसेच महानगरपािलका वै क य आरो य िवभागाचे वै क य अिधकारी,
कमचारी इ. उपि थत होते.
याच माणे आयु यमान भारत अंतगत महानगरपािलका ह ीतील ामीण भागातील
नाग रकांना वै क य सुिवधा दे यासाठी १२ आरो यव धनी क ांची (Health and
Wellness centre) थापना महानगरपािलके माफत के ली जात असून गतीपथावरील १२
पैक फणसपाडा, वैतरणा (पूव) व फु लपाडा, िवरार (पूव) या दोन “आरो यव धनी क ाचे”
उदघाटन द.०४ नो हबर, २०२२ रोजी कर यात आले. आरो यव धनी क ा या थापनेमुळे
या प रसरातील नाग रकांना माता आरो य, औषध िवतरण, लसीकरण, दूरसंचार, योग,
आरो य जाग कता इ. सेवा उपल ध क न द या जाणार आहेत. तसेच भिव यात
दंतिच क सा, ने रोग, व कान, नाक, घसा रोग िच क सा, मनोरोग िच क सा, वृ व
उपशामक उपचार व आप कालीन सेवा (आघात,दाह उपचार) उपल ध कर यात येतील. सदर
क ाम ये वै क य अिधकारी, टाफ नस व अ य कमचारी सेवेसाठी उपल ध असतील.
फणसपाडा, वैतरणा येथील आरो यव धनी क उदघाटन सोह यास मा.खासदार
ी.राज गावीत, मा.आमदार ी.िहत ठाकू र, मा.आयु
ी.अिनलकु मार पवार, भा.ज.पा.
चे िज हा य
ी.राजन नाईक, मा.अित र आयु
ी.अ ज य बगाडे, माजी थायी सिमती
सभापती ी. शांत राऊत, माजी सभापती ी.य े र पाटील, सर वती िव ालय फणसपाडा
अ य
ी.डी.के .पाटील, समाजसेवक ी.दामा पाटील, माजी सरपंच खाड डोलीव ीम.रे खा
भोईर, माजी नगरसेवक ी. दलीप गोवारी, ी.हा दक राऊत, डॉ. वीण ीरसागर, .शहर
अिभयंता ी.राज लाड, उप-आयु वै क य आरो य िवभाग ी.िवजयकु मार ासे, उपआयु
डॉ.चा शीला पंिडत, मु य वै क य आरो य अिधकारी डॉ.भ
चौधरी,
महानगरपािलका वै क य िवभागातील डॉ टस, कमचारी, आशा वयंसेिवका, प रसरातील
मा यवर नाग रक इ. उपि थत होते.
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