*जिलती मेथे 100 फेडड
े कोवलड केअय वेंटय ल 30 ऑक् वीिन फेडव ् उऩरफ ्ध कयाले – आ. वध
ु ीय
भन
ु गंटीलाय*

जिलती शा आददलावी फशुर ग्राभीण बाग आशे . जिलती नगय ऩंचामत षेत्र ल तारक
ु ् माच ्मा
ग्राभीण बागात कोयोना रूग ्णांची वंख ्मा ददलवेंददलव लाढत आशे . मा बागातीर रूग ्णांना तातडीने
लैदमकीम वेला उऩरफ ्ध ्ाा ल ्शाल ्मा माद़ऴ ्टीने 100 फेडड
े कोवलड केअय वेंटय जिलती मेथे तमाय
कयण ्मात माले त ्माचप्रभाणे 30 ऑक् वीिन फेडव ् वध
ु ्दा उऩरफ ्ध कयण ्मात माले अळा वच
ु ना

वलधीभंडऱ रोकरेखा वमभतीचे प्रभख
ं ी आ. वध
ु तथा भािी अथथभत्र
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी ददर ्मा.
ददनांक ३ भे योिी आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी लयीर भागणीच ्मा अनऴ
ु ंगाने उऩवलबागीम

अधधकायी, नगय ऩंचामतीचे भख
ु ्माधधकायी, जिर ्शा आयोग ्म अधधकायी मांची ऑनराईन फैठक घेत
चचाथ केरी. मा फैठकीरा जिर ्शा ऩरयऴदच ्मा अध ्मषा वौ. वंध ्मा गयु नर
ु े, बािऩाचे जिर ्शाध ्मष
दे लयाल बोंगऱे , ऩंचामत वमभती उऩवबाऩती भशे ळ दे लगते मांची प्राभख
ु ्माने उऩजथथती शोती.

कोवलड केअय वेंटय भध ्मे उत ्तभ प्रततचे िेलण ऩयु वलण ्माफाफत नगय ऩांचामतीने जिर ्शाधधकायी
मांचेकडे वादय केरा आशे . वदय प्रव ्तालारा भान ्मता मभऱण ्माफाफत आऩण जिर ्शाधधकायी
मांचेळी चचाथ कयणाय अवर ्माचे आ. भन
ु गंटीलाय भ ्शणारे. मा ऩरयवयातीर उदमोगांच ्मा

मव.एव.आय. तनधीच ्मा भाध ्मभातुन रूग ्णलाशीका रूग ्णांवाठी उऩरफ ्ध कयण ्मात माल ्मात अथला
ककयामाची लाशने उऩरफ ्ध कयण ्मात माली अळा वच
ु ना उऩवलबागीम अधधकायी मांना ददर ्मा. ऩद
बयती फाफत त ्लयीत कामथलाशी कयण ्माचे तनदे ळ आ. भन
ु गंटीलाय मांनी जिर ्शाधधका-मांना ददरे.
त ्माचप्रभाणे वेलातनव़त ्त कभथचा-मांना कंत्राटी ऩध ्दतीने काभालय घेण ्मात माले ल वपाई

काभगायांना दऩ
ु ्ऩट ऩगाय दे लून काभालय घेण ्माफाफत नगय ऩरयऴदे च ्मा भख
ु ्माधधका-मांना त ्मांनी
वधु चत केरे. प्राभख
े कोवलड केअय वेंटय ल 30 ऑक् वीिन फेडव ् च ्मा प्रव ्तालारा
ु ्माने 100 फेडड

तातडीने भान ्मता दे ण ्माफाफत जिर ्शाधधका-मांळी आऩण चचाथ कयणाय अवर ्माचे आ. भन
ु गंटीलाय
भ ्शणारे.

