*कोयोनाचा दषऩणे वाभना कयण ्मावाठी प्रभुख अधधका-माांभध ्मे वभन ्लम ननभााण ल ्शाला – आ. वुधीय भुनगांटीलाय*
*आ. वुधीय भुनगांटीलाय माांनी केर ्मा वलवलध भागण ्मा*

*वालाजननक आयोग ्म भांत्री याजेळ टोऩे माांनी आयोग ्म मांत्रणाांचा घेतरा आढाला*
*चांद्रऩयू जजर ्शा रवीकयणाभध ्मे अल ्लर ठयाला – ना. याजेळ टोऩे*

चांद्रऩूय जजर ्शमातीर कोयोना रूग ्णाांची लाढती वांख ्मा तवेच लाढते भत
ृ ्मु रषात घेता प्रळावनाने मा आऩत ्तीचा दषऩणे वाभना

कयामचा अवेर तय जजर ्शाधधकायी, भेडीकर कॉरेजचे अधधऴ ्ठाता, जजर ्शा ळर ्म धचकीत ्वक आणण जजर ्शा आयोग ्म अधधकायी मा
चाय अधधका-माांभध ्मे अवरेरा वभन ्लमाचा अबाल तातडीने दयू ल ्शाला, जजर ्शमातीर चाचण ्माांची वांख ्मा लाढलाली ल मा एकूणच

प्रक्रिमेत ननणाम घेण ्माच ्मा ल ननणामाांच ्मा अांभरफजालणीची गती लाढलाली, अळा वुचना वलधीभांडऱ रोकरेखा वमभतीचे प्रभुख तथा
भाजी अथाभांत्री आ. वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांनी केर ्मा. आ. वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांनी केरेर ्मा भौरीक वच
ु नाांच ्मा अनऴ
ु ांगाने तातडीने
कामालाशी कयाली ल जजर ्शमातीर टे व ्टीांगची वांख ्मा लाढलत कॉन्टॅ क्ट ट्रे वीांगलय बय द्माला, अवे ननदे ळ वालाजननक आयोग ्म भांत्री
ना. याजेळ टोऩे माांनी जजर ्शाधधका-माांना ददरे.

चांद्रऩूय जजर ्शमातीर कोयोना रूग ्णाांची लाढती वांख ्मा आटोक् मात आणण ्माच ्मा दृऴ ्टीने आयोग ्म मांत्रणेचा आढाला घेण ्मावाठी आ.
वुधीय भुनगांटीलाय माांनी केरेर ्मा वलनांतीनुवाय वालाजननक आयोग ्म भांत्री ना. याजेळ टोऩे माांनी २७ भाचा योजी ऑनराईन फैठक
घेतरी. मा फैठकीरा आ. वुधीय भुनगांटीलाय, आ. वुबाऴ धोटे , आ. क्रकळोय जोयगेलाय, जजर ्शा ऩरयऴदे च ्मा अध ्मषा वौ. वांध ्मा

गुयनुरे, भशाऩौय वौ. याखी कांचराालाय, जजर ्शाधधकायी अजम गुर ्शाने, अधधऴ ्ठाता डॉ. शूभणे, जजर ्शा ळर ्म धचकीत ्वक डॉ. याठोड,
जजर ्शा आयोग ्म अधधषक डॉ. गशरोत, भनऩा आमुक्त याजेळ भोशीते आदीांची उऩजथथती शोती.

मा फैठकीत फोरताना आ. वुधीय भुनगांटीलाय माांनी लाढती रूग ्णवांख ्मा रषात घेता टे व ्टीांग वांख्मा लाढवलण ्माची भागणी केरी.
भोठमा प्रभाणालय लैद्मक्रकम अधधकायी, तस, नवेव माांची ऩदे रयक् त आशे त. क्रपजजमळमन नोकयी वोडून जात आशे त. मा फाफीांचा

गाांबीमााने वलचाय शोण ्माची आलळ ्मकता आशे . त ्माभुऱे रयक् त ऩदे बयण ्माच ्मा दृऴ ्टीने कारफध ्द कामािभ आखाला अळी भागणी

आ. वुधीय भुनगांटीलाय माांनी केरी. मा कोयोना काऱात भे २०२० ऩावून पेब्रुलायी २०२१ ऩमंत दे मके प्ररांबफत आशे त. मा वांदबाातीर
पाईर ्व प्ररांबफत आशे त, अळी ऩरयव ्थीती यादशरी तय प्रळावनारा कोण भदत कये र अवा वलारशी त ्माांनी मालेऱी फोरताना केरा.

कोयोनाचा प्रबालीऩणे वाभना कयण ्मावाठी फेड भॉननटयीांग मवव ्टीभ उत ्तभ कयाली, कॉर वेंटय तमाय कयण ्माची घोऴणा झारी भात्र
अांभरफजालणी झारेरी नाशी त ्माभऱ
ु े कॉर वेंटय त ्लयीत कयण ्माची आलळ ्मकता त ्माांनी प्रनतऩादीत केरी. प्रत ्मेक गालात

ऑक् वीभीटय, थभााभीटय द्माले तवेच व ्लच ्छतेवाठी ग्राभ ऩांचामतीांना ननधी द्माला, ३६ रूग ्णलाशीका उऩरफ ्ध कयण ्मात आर ्मा

भात्र डडझेर, ड्रामल ्शय मावाठी ननधी दे ण ्मात आरेरा नाशी माकडे वुध ्दा त ्माांनी रष लेधरे. भेडीकर लेव ्ट डडव ्ऩोजरची वभव ्मा
वुध ्दा भशत ्लाची आशे . मा वभव ्मेचे वध
ु ्दा प्राधान ्माने ननयाकयण कयण ्मात माले. रूग ्ण उऩचायावाठी रूग ्णारमात आर ्मानांतय
त ्माांना उत ्तभ उऩचाय ल चाांगरी लागणक
ू मभऱाली तवेच त ्माांना कोणत ्माशी प्रकायची मबती लाटू नमे मा दृऴ ्टीने जागरूकता
ननभााण कयण ्माची आलळ ्मकता अवर ्माचे आ. भुनगांटीलाय भ ्शणारे.

जजर ्शा ननमोजन वमभतीच ्मा भाध ्मभातन
ु २५ टक् के ननधी आयोग ्मालय खचा कयण ्माचे ठयरे अवताना तो खचा केरा जात नाशी.

माकडे वुध ्दा त ्माांनी आयोग ्म भांत्रमाांचे रष लेधरे. कोयोना काऱात तातडीने ननणाम ल ्शाले मादृऴ ्टीने दशा ददलवात पाईर क् रीअय
कयाल ्मा मा भागण ्मा वुध ्दा त ्माांनी मालेऱी केर ्मा. ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम ल रूग ्णारम चांद्रऩूय मेथीर कांत्राटी

काभगायाांचे लेतन ८ भदशन ्माांऩावन
ू थक्रकत अवर ्माच ्मा प्रळ ्नाकडे त ्माांनी मालेऱी रष लेधरे. एकीकडे कोयोना मोध ्दमाांचा आऩण
वन ्भान कयतो भात्र कोयोना काऱात वेला दे णा-मा कांत्राटी काभगायाांना लेतनाऩावून लांधचत ठे लतो शे वांमुक्तीक नवर ्माचे आ.
भुनगांटीलाय भ ्शणारे.

चांद्रऩूय जजर ्शमात कोयानाचा लाढता प्रादब
ु ााल रषात घेता ऑव ्कीजन फेड्व जाव ्तीत जाव ्त वांख ्मेने ननभााण कयाले, खाजगी

डॉक् टयाांच ्मा वेला घ ्माव्मा , रूग ्णाांना ऩोव ्टीक जेलण द्माले, आयोग ्म वेलेचा दजाा वध
ु ायाला, कॉन ्टे क्ट ट्रे वीांग लाढलाले अवे वलवलध
ननदे ळ आयोग ्मभांत्रमाांनी जजर ्शाधधका-माांना ददरे. रवीकयणाच ्मा प्रक्रिमेत वला रोकप्रनतननधीांनी मोगदान दे त रवीकयणात चांद्रऩूय
जजर ्शा अल ्लर ठयाला अळी अऩेषा वालाजननक आयोग ्म भांत्री याजेळ टोऩे माांनी मालेऱी फोरताना ल ्मक् त केरी.

