*10 ऑक् वीजन कॉन ्वन ्ट्रे टय भुरवाठी उऩरफ ्ध कयणाय – आ. वुधीय भुनगंटीलाय*

*100 फेडड
े कोवलड केअय वेंटय तमाय कयाले, 50 ऑक् वीजन फेडवरा त ्लयीत भंजयु ी दमाली*

*आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी घेतरा भर
ु ळशय ल तारुक्मातीर कोयोना प्रततफंधक उऩाममोजनांचा
आढाला*

भुर ळशय आणण तारुक्माच ्मा ग्राभीण बागात कोयोना रूग ्णांची लाढती वंख ्मा रषात घेता भुर ळशयात
नवलन 100 फेडड
े कोवलड केअय वेंटय तमाय कयण ्मात माले तवेच 50 ऑक् वीजन फेडवरा भंजुयी दमाली

त ्माचप्रभाणे आयटीऩीवीआय चाचणी केंद्ांची वंख ्मा लाढलत चाचण ्मांलय बय दमाला, परक, राउडस्पऩकय
आदींच ्मा भाध ्मभातुन कोयोना वलऴमक जागत
ृ ीलय बय दे ण ्माच ्मा वुचना दे त वलधीभंडऱ रोकरेखा

वमभतीचे प्रभख
ु तथा भाजी अथथभंत्री आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी 10 रीटय षभतेचे 10 ऑक् वीजन

कॉन ्वन ्ट्रे टय भर
ु वाठी उऩरफ ्ध करून दे णाय अवर ्माचे जाशीय केरे. त ्माचप्रभाणे उऩवलबागीम ऩोरीव

अधधकायी कामाथरम ल ऩोरीव व ्टे ळन मा दोन ठठकाणी ऑटोभॅटीक वॅतनटामझय भमळन उऩरफ ्ध कयणाय
अवर ्माचे जाशीय केरे. त ्माचप्रभाणे मा तारुक्मावाठी एक रूग ्णलाशीका वुध ्दा उऩरफ ्ध कयण ्मात मेईर
अवेशी ते भ ्शणारे.

ठदनांक 27 एप्रीर योजी आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी उऩवलबागीम अधधकायी कामाथरम भुर मेथे आढाला

फैठक घेतरी. मा फैठकीत त ्मांनी भर
ु ळशय ल तारक
ु ् मातीर कोयोना प्रततफंधात ्भक उऩाममोजनांचा आढाला
घेतरा. मा फैठकीरा नगयाध ्मषा वौ. यत ्नभारा बोमय, उऩनगयाध ्मष नंद ु यणदीले, प्रबाकय बोमय, प्रळांत

वभथथ, भशें द् कयकाडे, अतनर वाखयकय, वलनोद मवडाभ, मभरींद खोब्रागडे, प्रबा चौथारे, वलदमा फोफाटे , प्रळांत
राडले, उऩवलबागीम अधधकायी भशादे ल खेडकय, नामफ तशमवरदाय श्री. ऩलाय, वंलगथ वलकाव अधधकायी,
उऩस्जर ्शा रूग ्णारमाचे लैदमकीम अधधषक डॉ. इंदयु कय, तारुका आयोग ्म अधधकायी डॉ. खोब्रागडे,
नगयऩरयऴदचे तुऴाय मळदं े , ऩोरीव तनयीषक श्री. याजऩुत मांची प्राभुख ्माने उऩस्पथती शोती.

मालेऱी फोरताना आ. भुनगंटीलाय मांनी टे व ्टींगचे रयऩोटथ 24 तावाच ्मा आत मभऱाले मालय बय ठदरा.

रवीकयण केंद्ांची वंख ्मा लाढवलण ्माफाफत त ्मांनी तनदे ळ ठदरे. कोवलड केअय वेंटय भधीर वुवलधा उत ्तभ
अवाल ्मा, वलळेऴत: बोजन ल ्मलव ्था उत ्तभ अवाली माकडे वलळेऴ रष दे ण ्माच ्मा वच
ु ना ठदर ्मा.

उऩस्जर ्शा रूग ्णारम ल प्राथमभक आयोग ्म केंद्ाभधीर रयक् त ऩदांची बयती रलकय ल ्शाली मावंदबाथत

आऩण ळावनाळी ऩाठऩुयाला कयीत आशोतच, व ्थातनक प्रळावनाने दे खीर माफाफत ऩाठऩुयाला कयण ्माचे

त ्मांनी वुधचत केरे. ग्राभीण बागातुन नागरयक चाचण ्मांवाठी वाधनांअबाली मेलू ळकत नाशी, त ्मांच ्मावाठी
वलळेऴ लाशन ल ्मलव ्था कयण ्माफाफतशी त ्मांनी वांगीतरे. गश
ृ वलरगीकयणात घयी एकच ळौचारम ल

भोजक् मा खोर ्मा अवर ्माभऱ
ु े ते मोग ्म ऩध ्दतीने शोलू ळकत नाशी, अवे रूग ्ण आमडेन ्टीपाम करून

त ्मांना कोवलड केअय वेंटय भध ्मे दाखर कयाले अवेशी आ. भुनगंटीलाय मांनी वांगीतरे. ळावकीम डॉक् टय

तवेच डॉक् टयांनी जनजाग़तीफाफत छोटे स्हशडीओज तमाय करून वभाज भाध ्मभांलय प्रवायीत कयाले अवेशी
त ्मांनी वधु चत केरे.

