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प्रिी ,  

मा.ना.राजेश टोपे  

आरोग्य मंत्री  

महाराष्ट्र  राज्य  

 

विषय: प्रस्तावित / भविष्यातील कोविड लसीकरण (COVID vaccine)  साठी राज्यातील नोदंणीकृत  

      नवसिंगहोम सह बाह्यरुग्ण तपासणी करणारे विवजओथेरवपस्ट ि ऑकु्यपेशनल थेरपीस्ट यांचा  

      डाटाबेस तयार करणेबाबत. 

 

संधभभ : शासन स्तरािर प्रस्तावित कोविड लसीकरण साठी राज्यातील नोदंणीकृत नवसिंग होम चा  

            डाटाबेस तयार करणेबाबत चालू असलेले काम  

 

आदरणीय साहेब, 

प्रस्तातवि / भतवष्यािील कोतवड लसीकरण (COVID vaccine) साठी शासन स्तरावर नोुंदणीकृि नतसिंग होम 

असणार् या डॉक्टर याुंचा “डाटाबेस” ियार करण्याचे काम स रू आहे. परुंि  बाहयरुग्ण सेवा देणारे 

तितिओथेरपी , ओकयूपेशनल थेरपी सतहि सवाच पॅथीचे डॉक्टर याुंना देखील कोतवड प्राद भाावचा धोका आहे. 

अशा डॉक्टराुंचे देखील कोवीड म ळे मृतू्य झालेले आहेि. त्याम ळे कायास्थळावरून डॉक्टर याुंच्या मधे्य भेदभाव 

न करिा सरसकट तितिओथेरपी,ओकयूपेशनल थेरपी सतहि सवाच वैद्यकीय व्यवसातयकाुंचा समावेश करून 

स धाररि डेटाबेस ियार करावा ज्यायोगे कोवीड काळाि रुग्णसेवा देि असलेल्या सवाच डॉक्टराुंना याचा लाभ 

तमळू शकेल.  

 

या पररषदेमधे्य स मारे 8900 विवजओथेरवपस्ट ि 900 ओकयूपेशनल थेरवपस्ट  नोुंदणीकृि आहेि. 

पररषदेचा नोुंदणीकृि डेटाबेस या कायाासाठी आपण वापरावा व या सवािंचा प्रस्तातवि / भतवष्यािील कोतवड 

लसीकरण डेटाबेस मधे्य सरसकट समावेश करून याुंना प्राधान्यक्रमाने लस उपलब्ध करून द्यावी अशी तवनुंिी 

या कायाालयाद्वारे आपणास करण्याि येि आहे. पररषद हा डेटाबेस शासन मागणी करेल त्या क्षणी शासनास 

उपलब्ध करून देईल.  

धन्यवाद                                                                         

                                       डॉ.सुदीप काळे  

                                  अध्यक्ष  
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प्रत  मवहतीस्ति: 

तवशेष कायाकारी अतधकारी म ख्यमुंत्री कायाालय , महाराष्ट्र  राज्य. 

माननीय सतचव, सावाितनक आरोग्य वैद्यकीय सेवा  महाराष्ट्र  राज्य. 

माननीय सतचव, वैद्यकीय तशक्षण, महाराष्ट्र  राज्य. 

माननीय सुंचालक , सावाितनक आरोग्य वैद्यकीय सेवा  महाराष्ट्र  राज्य. 

माननीय सुंचालक, वैद्यकीय तशक्षण, महाराष्ट्र  राज्य. 
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