*भानोया आणण कऱभना मेथीर प्राथमभक आयोग ्म केंद्रे जनतेच ्मा वेलेत रूजु कयाली – आ. वुधीय
भन
ु गंटीलाय*

*ननधी प्राऩ ्त शोताच ऩहशर ्मा टऩ ्ऩ ्मात भानोया आणण कऱभना प्रा. आ. केंद्रांना प्राधान ्म – याशुर कडीरे*
फर ्रायऩूय तारुक्मातीर भानोया आणण कऱभना मा गालांभध ्मे प्राथमभक आयोग ्म केंद्रांच ्मा इभायतींचे

फांधकाभ ऩूणण झारे अवुन कोयोना भशाभायीच ्मा काऱात नागरयकांना उत ्तभ आयोग ्म वेला मभऱाल ्मात
माद़ऴ ्टीने त ्लयीत वदय प्राथमभक आयोग ्म केंद्रे जनतेच्मा वेलेत रूजु कयाली अळी भागणी वलधीभंडऱ
रोकरेखा वमभतीचे प्रभख
ु तथा भाजी अथणभंत्री आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी केरी.

हदनांक २८ एप्रीर योजी आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी लयीर वलऴमाच ्मा अनुऴंगाने झुभ मभटींग द्लाये

जजर ्शा ऩरयऴदे चे भुख ्म कामणकायी अधधकायी श्री. याशुर कडीरे मांचेळी वंलाद वाधरा. मा फैठकीरा जजर ्शा
ऩरयऴदे च ्मा अध ्मषा वौ. वंध ्मा गयु नर
ु े, जजर ्शा आयोग ्म अधधकायी, तारक
ु ा लैदमकीम अधधकायी, जजर ्शा
ऩरयऴद वदव ्मा वौ. लैळारी फुध ्दरलाय, फर ्रायऩूय ऩंचामत वमभती वबाऩती वौ. इंहदया वऩऩये , उऩवबाऩती
वोभेळ ्लय ऩद्भधगयीलाय, फर ्रायऩूय तारक
ु ा अध ्मष ककळोय ऩंदीरलाय, याजु फुध ्दरलाय, यभेळ वऩऩये ,
फर ्रायऩूय ऩंचामत वमभतीचे वंलगण वलकाव अधधकायी मांची प्राभुख ्माने उऩजथथती शोती.

मा दोन ्शी प्राथमभक आयोग ्म केंद्राच ्मा भाध ्मभातुन कोवलड तवेच नॉन कोवलड रूग ्णांना लैदमकीम

उऩचायाची मोग ्म वोम उऩरफ ्ध शोईर मावाठी आलळ ्मक ऩदबयती वध
ु ्दा तातडीने कयण ्माच ्मा वच
ु ना

आ. भुनगंटीलाय मांनी हदर ्मा. मा प्राथमभक आयोग ्म केंद्रांवाठी लैदमकीम उऩकयणे ल पननणचय खये दी वाठी
ननधीची भागणी कयण ्मात आरी अवुन प्रळावकीम भान ्मता दे त ऩशीर ्मा टऩ ्ऩ ्मात भानोया आणण

कऱभना मेथीर प्राथमभक आयोग ्म केंद्रे वुरू कयण ्मात मेतीर अळी भाशीत भुख ्म कामणकायी अधधकायी श्री.
याशुर कडीरे मांनी हदरी. याष्ट्रीम आयोग ्म अमबमानाच ्मा भाध ्मभातुन ऩदबयतीवाठी जाशीयात प्रमवध ्द
कयण ्मात आरी अवुन त ्माभध ्मभातुन लैदमकीम अधधकायी, एएनएभ ल अन ्म आयोग ्म कभणचा-मांची ऩदे
बयण ्मात मेतीर अवेशी त ्मांनी वांगीतरे. कोवलडचा वाभना कयताना ग्राभीण बागात जजर ्शा ऩरयऴद

ळाऱे चे नुतनीकयण करून त ्मा ळाऱा उत ्तभ वेलेवश लाऩयता मेतीर त ्माद़ऴ ्टीने वुध ्दा मोग ्म आयाखडा

तमाय कयण ्माच ्मा वच
ु ना आ. भन
ु गंटीलाय मांनी हदर ्मा. त ्माचप्रभाणे चंद्रऩयू जजर ्शमात 11 तारक
ु े भानल
वलकाव ननदे ळांकात मेतात त ्माभुऱे आयोग ्मावाठी मा तारुक्मांना प्रत ्मेकी 1 कोटी रू. ननधी दे ण ्माची

भागणी वुध ्दा त ्मांनी मालेऱी केरी. आलळ ्मकता अवर ्माव आऩण ननमोजन वलबागाच ्मा वधचलांळी चचाण

करू अवेशी आ. भुनगंटीलाय मांनी वांगीतरे. ग्राभीण बागात ऑक् वीजन फेडव ् लाढवलण ्माच ्मा द़ऴ ्टीने आ.
भुनगंटीलाय मांनी मालेऱी उऩाममोजना कयण ्माच ्मा वच
ु ना केर ्मा. ऑक् वीजन ल भनुऴ ्मफऱ माभुऱे फेड
लाढवलण ्मात अडचण मेत अवर ्माचे भख
ु ्म कामणकायी अधधकायी श्री. याशुर कडीरे मांनी वांगीतरे,
त ्माद़ऴ ्टीने आलळ ्मक कामणलाशी ल उऩाममोजना वुरू अवर ्माची भाशीती त ्मांनी हदरी.

