*ऑटोभॅटटक वॅननटामझय भळीन ्ववाठी १ शजाय लरटय वॅननटामझय उऩरफ ्ध कयणाय*
*आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांचा ऩुढाकाय*

गेर ्मा लऴी कोयोनाच ्मा प्रादब
ं ी आ. वध
ु ााल काऱात भाजी अथाभत्र
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांच ्मा ऩुढाकायाने
उऩरफ ्ध कयण ्मात आरेर ्मा ऑटोभॅटीक वॅननटामझय भळीनवाठी १६ एप्रप्रर २०२१ ऩावन
ू १

शजाय लरटय वॅननटामझय उऩरफ ्ध कयण ्मात मेणाय आशे . कोयोनाची लाढती रूग ्णवंख ्मा रषात
घेता कोयोनाचा प्रादब
ु ााल योखण ्माच ्मा द़ऴ ्टीने आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांचे शे ऩाउर भशत ्लऩण
ू ा
ठयणाय आशे .

गेर ्मा लऴी भाचा भटशन ्मात कोयोनाचा प्रादब
ु ााल लाढर ्मानंतय आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी

व ्थाननक गन
ु ्शे ळाखा चंद्रऩयू , वामफय वेर चंद्रऩयू , ळशय ऩोलरव व ्टे ळन चंद्रऩयू , याभनगय ऩोलरव
व ्टे ळन चंद्रऩयू , लाशतक
ु ळाखा ननमंत्रण ळाखा चंद्रऩयू , दग
ु ााऩयू ऩोलरव व ्टे ळन, फर ्रायऩयू ऩोलरव
व ्टे ळन, ऩोलरव व ्टे ळन ऩोंबण
ु ाा, चंद्रऩयू तशलवर कामाारम, तशलवर कामाारम भर
ु , तशलवर

कामाारम गोंडप्रऩऩयी, तशलवर कामाारम गडचांदयु , प्रा.आ. केंद्र घग
ु ्गव
ु , ग्राभ ऩंचामत घग
ु ्गव
ु ,

प्रा.आ.केंद्र फाऱाऩूय, कोप्रलड वेंटय भटशरा ल ऩुरूऴ भर
ु , कोयोना केअय वेंटय नागलबड, ग्रा.रूग ्णारम
फर ्रायऩूय, ग्रा. रूग ्णारम ऩोंबण
ु ाा, ग्रालभण रूग ्णारम भर
ु , ग्रा. रूग ्णारम याजयु ा, ग्रा. रूग ्णारम

गडचांदयु , प्रा.आ.केंद्र. भायोडा, प्रा.आ.केंद्र, याजोरी, प्रा.आ.केंद्र कोठायी, प्रा.आ.केंद्र चचयोरी, प्रा.आ.केंद्र
फेंफाऱ, प्रा.आ. केंद्र नलेगाल भोये , प्रा.आ.केंद्र चचचऩर ्री, प्रा.आ.केंद्र दग
ु ााऩूय, प्रा.आ. केंद्र प्रलवाऩूय,

प्रा.आ.केंद्र कऱभना, फॅंक ऑप याजयु ा, प्रा.आ. केंद्र वाखयलाशी, प्रलदबा कोकण ग्रालभण फॅंक ळाखा
घोडऩेठ, प्रलदबा कोकण ग्रालभण फॅंक ळाखा फंगारी कॅभ ्ऩ, जजर ्शा भध ्मलती फॅंक प्रऩऩयी धानोया,
चंद्रऩूय जजर ्शा भध ्मलती फॅंक प्रलवाऩूय, प्रलदबा कोकण फॅंक चंद्रऩूय, मुको फॅंक चंद्रऩूय, एरआमवी
ऑपीव भख
ु ्म ळाखा, चंद्रऩूय, याजील गांधी भशाप्रलदमारम फंगारी कॅभ ्ऩ चंद्रऩूय, वयदाय ऩटे र

भशाप्रलदमारम चंद्रऩूय, एप ई एव गरव
्ा भशाप्रलदमार, चंद्रऩूय, लरंगामत फशु. वाभाजजक वंव ्था
चंद्रऩूय, ऩंचामत वलभती गोंडप्रऩऩयी, भायोडा ग्राभऩंचामत, प्रधान डाकघय चंद्रऩयू , फांफु प्रलळषण केंद्र,

चंद्रऩूय, नगय ऩंचामत ऩोबण
ु ाा, ऩोलरव भख
ु ्मारम चंद्रऩूय, ल ्मंकटे ळ गॅव एजंवी फर ्रायऩूय, वाईभंटदय

चंद्रऩूय, गजानन भशायाज भंटदय चंद्रऩयू , कन ्मका भाता भंटदय चंद्रऩूय, भशाकारी भंटदय चंद्रऩूय, आश्रम
चंद्रऩूय, ऩत्रकाय बलन चंद्रऩूय, नारंदा क्रिडा भंडऱ, चंद्रऩूय इत ्मादी 60 टठकाणी ऑटोभॅटीक

वॅननटामझय उऩरफ ्ध केर ्मा शोत ्मा. आता ऩून ्शा एकदा कोयोनाचा प्रादब
ु ााल लाढत अवन
ु

रूग ्णवंख ्मा लाढत अवर ्माभऱ
ु े आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी १ शजाय लरटय वॅननटामझय
उऩरफ ्ध करून दे ण ्माचा ननणाम घेतरा आशे .

प्रत ्मेक ऑटोभॅटीक वॅननटामझय भळीनवाठी ५ लरटय वॅननटामझय उऩरफ ्ध कयण ्मात मेणाय

अवन
ू मावाठी बाजऩाचे भशानगय कोऴाध ्मष प्रकाळ धायणे भो. नं. ९७६७१७०९८२ ल भशानगय

भशाभंत्री ब्रिजबऴ
ु ण ऩाझाये भो.नं. ९८५०८८७७४४ मांच ्माळी वंऩका वाधण्माचे आलाशन कयण ्मात
आरे आशे .

