*ऩंचामत वमभती व ्तयालय जजर ्शा ऩरयऴद ळाऱे त वलरगीकयण केंद्र तमाय कयत ग्राभीण बागातीर
कोयोनाचा प्रादब
ु ीय भन
ु गंटीलाय*
ु ााल योखाला – आ. वध

ग्राभीण बागात कोयोना रूग ्णांची लाढती वंख ्मा रषात घेता रूग ्णांचे वलरगीकयण कयण ्माची प्रक्रिमा

वुरब ल ्शाली त ्माचप्रभाणे घयांभधीर अऩु-मा खोर ्मा ल अल ्मलव ्था माभुऱे कुटुंफातीर अन ्म वदव ्मांना
कोयोनाची रागण शोलू नमे मादृऴ ्टीने प्रबाली उऩाममोजना भ ्शणुन प्रत ्मेक ऩंचामत वमभती व ्तयालय

उत ्तभ जथथतीतीर जजल्शा ऩरयऴद ळाऱे त वला वोमी ववु लधा मुक्त वलरगीकयण केंद्र तमाय कयण ्माची

भागणी वलधधभंडऱ रोकरेखा वमभतीचे अध ्मष तथा भाजी अथाभंत्री आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी केरी
आशे .

मावंदबाात आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी जजर ्शाधधकायी अजम गुर ्शाने, जजर ्शा ऩरयऴदचे भुख ्म कामाकायी
अधधकायी याशुर कडीरे मांना ऩत्रे ऩाठवलत त ्मांच ्माळी चचाा दे खीर केरेरी आशे .
वध ्मा चंद्रऩूय जजर ्शमात कोयोनाच ्मा प्रादब
ु ाालाने कऱव गाठरा आशे . ददलवागणीक कोयोना रूग ्णांची

वंख ्मा लाढत आशे . भत
ु ााल जाव ्त शोता. आता
ृ ्मुदय वुध ्दा लेगाने लाढत आशे . आधी नागयी बागात प्रादब
तो तारुका व ्तयालरून ग्राभीण बागात ऩोशचरा आशे . ग्राभीण बागात भोठमा प्रभाणालय कोयोनाचा वंवगा
झार ्माचे आऩण फघत आशोत. ग्राभीण बागात एखादमा कुटुंफातीर ल ्मक् ती कोयोनाफाधीत झारी तय

आथीक अडचणींभऱ
ु े त ्मा ल ्मक् तीरा घयातच कोयं टाईन केरे जाते. त ्मा घयात एकच ळौचारम, अऩ-ु मा

खोर ्मा माभऱ
ु े घयातीर अन ्म वदव ्मांना कोयोनाची रागण शोतांना आऩण फघतो. माभुऱे रूग ्णवंख ्मेत
भोठमा प्रभाणालय लाढ शोत आशे . मालय प्रबाली उऩाममोजना भ ्शणुन प्रत ्मेक ऩंचामत वमभती व ्तयालय

उत ्तभ जथथतीतीर जजर ्शा ऩरयऴद ळाऱा ननलडुन त ्मा दठकाणी वला वोमीवुवलधांनी मुक्त वलरगीकयण केंद्र
तमाय कयण ्माची आलळ ्मकता आशे .

कोयोनाची नतवयी राट मेलू ळकते अवा अंदाज वलादयु ल ्मक् त केरा जात आशे . त ्मादयभ ्मान अळा

ऩध ्दतीची वलरगीकयण केंद्रे पाय गयजेची आशे . मावाठी एका भदशन ्माचा एक आयाखडा तमाय कयण ्माची
आलळ ्मकता आशे . प्रत ्मेक ऩंचामत वमभती व ्तयालय जजर ्शा ऩरयऴदे ची वुजथथतीतीर एक ळाऱा ननलडुन
त ्मादठकाणी यं गयं गोटी, ऩंख ्माची ल ्मलव ्था, वलदमत
ु ल ्मलव ्था, वऩण ्माच ्मा ऩाण ्माची ल ्मलव ्था, ळौचारम,
व ्नानग़शे , दयलाजे, वंयषण मबंत, भुख ्म दयलाजा, लगा खोर ्मांचे उत ्तभ दयलाजे, ऩाण ्माची मवंटेक्व टाकी,
वोरय वलदमुत ल ्मलव ्था, छोटे क्रकचन ळेड, खखडक् मा ल तालदाने ननट कयणे, मोगा ल आयोग ्म वंदबाात

मबंतीधचत्रे, ऑपीवभध ्मे उत ्तभ पननाचय मा वला फाफींची उऩरफ ्धता करून आलळ ्मक अवर ्माव नवलन

वलदमुत मभटय घेणे माकडे रष दे ण ्माची आलळ ्मकता आशे . गालातीर उत ्तभ काभ कयणा-मा फचत गटांना
बोजन ल नाळ ्ता मांचे काभ दे लन
ू त ्मांना मोग ्म प्रमळषण दे ण ्माची आलळ ्मकता आशे . मा वलरगीकयण

केंद्रावाठी कंत्राटी ऩध ्दतीने दोन कभाचायी नेभुन त ्मांच ्मा भाध ्मभातन
ु शे केंद्र वंचारीत कयता मेलू ळकते.
मावंदबाात आताच अनुभती ददर ्माव क्रकभान एक भदशन ्माच ्मा कारालधीत शे वलरगीकयण केंद्र तमाय

शोईर मादृऴ ्टीने कामालाशी कयण ्माची भागणी आ. भन
ु गंटीलाय मांनी केरी आशे . मावाठी जजर ्शा ननमोजन
वमभतीच ्मा भाध ्मभातुन 15 टक् के ननधी याखील ठे लण ्माची भागणी त ्मांनी उऩभख
ु ्मभंत्री, ननमोजन
वलबागाचे अऩय भुख ्म वधचल मांचेकडे केरी आशे .

