*चंद्रऩूर जिऱ ्षा रूग ्णाऱयाऱा ऩुन ्षा 15 मोठे ळ ्षें टीऱेटर उऩऱब ्ध*

*आ. शध
ु ीर मन
ु गंटीळार यांची षाक ळ केंद्रीय मंत्री ननतीन गडकरींचा शकारात ्मक प्रनतशाद*

चंद्रऩूर जिऱ ्षयातीऱ कोरोनाचा ळाढता प्रादर्
ु ााळ रोखण ्यात आरोग ्य यंत्रणा कमी ऩडत अशताना ळ
ळ ्षें टीऱेटर ळ ऑक् शीिनचा तुटळडा र्ाशत अशतांना मािी अथामत्र
ं ी आ. शध
ु ीर मन
ु गंटीळार यांनी

ऩुढाकार घेत केंद्रीय मंत्री ळ ि ्येव ्ठ र्ािऩा नेते ननतीन गडकरी यांच ्या शषकायााने 15 एनआयळ ्षी
आणण 2 ममनी ळ ्षें टीऱेटर जिऱ ्षा रूग ्णाऱयाशाठी दोन ददळशाऩळ
ु ी उऩऱब ्ध केऱे. आि ऩन
ु ्षा 15
मोठे ळ ्षें टीऱेटर आ. शध
ु ीर मन
ु गंटीळार यांनी जिऱ ्षा ऴऱ ्य चचककत ्शक डॉ. राठोड यांना शऩ
ु द
ु ा
करत या शमश ्येळर उऩाययोिनेशाठी आरोग ्य यंत्रणेऱा शषकाया केऱे आषे .

26 एप्रप्रऱ रोिी आ. शध
ु ीर मन
ु गंटीळार यांच ्या प्रमख
ु उऩजथथतीत 15 मोठे ळ ्षें टीऱेटर जिऱ ्षा

ऴऱ ्य चचककत ्शक डॉ. राठोड यांना जिऱ ्षा रूग ्णाऱयाशाठी शऩ
ु द
ु ा करण ्यात आऱे. याळेली मषाऩौर
शौ. राखी कंचऱााळार, मषानगर र्ािऩा जिऱ ्षाध ्यस डॉ. मंगेऴ गऱ
ु ळाडे, उऩमषाऩौर राषुऱ ऩाळडे,
श ्थायी शममती शर्ाऩती रळी आशळानी, र्ािऩा मषानगर शरचचटणीश रािेंद्र गांधी, शर्
ु ाव
काशनगोट्टुळार, रप्रळंद्र गरु नुऱे, ब्रििर्व
ु ण ऩाझारे , र्ाियुमो मषानगर जिऱ ्षाध ्यस प्रळऴाऱ

ननंबालकर, मषानगर जिऱ ्षा कोवाध ्यस प्रकाऴ धारणे, दे ळानंद ळाढई, प्रळठ्ठऱराळ डुकरे , प्रऴांत
प्रळघ ्नेऴ ्ळर, रळी ऱोनकर, शचचन कोतऩऱ ्ऱीळार यांची प्रामख
ु ्याने उऩजथथती षोती.

कोरोना रूग ्णांची शंख ्या चंद्रऩूर जिऱ ्षयात ददळशेंददळश ळाढत आषे . ळ ्षें टीऱेटरचा तुटळडा शध
ु ्दा
मोठया प्रमाणाळर िाणळत आषे . याशंदर्ाात आऩण केंद्रीय मंत्री श्री. ननतीनिी गडकरी यांना
ळ ्षें टीऱेटर उऩऱब ्ध करण ्याबाबत प्रळनंती केऱी षोती. नेषमी प्रमाणेच ननतीनिींनी आमच ्या

प्रळनंतीऱा शकारात ्मक प्रनतशाद दे त 15 एनआयळ ्षी ळ दोन ममनी ळ ्षें टीऱेटर उऩऱब ्ध केऱे ळ

आि ऩुन ्षा 15 मोठे ळ ्षें टीऱेटर उऩऱब ्ध केऱे. प्रळकाशकामे अशो ळा ऱोकोऩयोगी उऩक्रम आम ्षी

षाक द्यायची ळ ननतीनिींनी त ्याऱा शकारात ्मक प्रनतशाद दयायचा षे शमीकरण गेऱी अनेक ळवे
चंद्रऩूर जिऱ ्षा अनुर्ळत आषे . त ्यांच ्या दातत
ृ ्ळाऱा आऩण ळंदन करतो अऴी र्ाळना ळ ्यक् त

करत चंद्रऩूरकर िनतेच ्या ळतीने आ. मन
ु गंटीळार यांनी केंद्रीय मंत्री ननतीन गडकरी यांचे आर्ार
मानऱे. याळेली जिऱ ्षा ऴऱ ्य चचककत ्शक डॉ. राठोड यांनी दे खीऱ केंद्रीय मंत्री ननतीन गडकरी
आणण आ. शध
ु ीर मन
ु गंटीळार यांचे आर्ार मानऱे.

