आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आरोग्य मंत्रयांना
सच
ु ववऱी कोरोना प्रतिबंधक ‘त्रीसत्र
ु ी’

आ. , वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी आयोग्म भंत्रमांना वच
ु वलरी कोयोना प्रततफंधक ‘त्रीवत्र
ु ी’नागऩूय :

याज्मावश दे ळात कोयोनाच्मा रुग्णलाढीची स्थथती बमंकय शोत आशे . तज्सांच्मा भते शी कोयोनाच्मा
ततवऱ्मा राटे ची वरु
ु लात आशे . मा ऩरयस्थथतीत कोयोनाऩावन
ू फचाल कयण्मावाठी याज्माचे भाजी

वलत्तभंत्री आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी चाचणी, जनजागयण आणण रवीकयण शी त्रीवत्र
ु ी याज्माचे
आयोग्मभंत्री याजेळ टोऩे मांना वच
ु वलरी आशे . मावंदबाात लरहशरेल्मा एका ऩत्रातून वलवलध

उऩाममोजना कयण्मावंदबाात तमांनी आयोग्म भंत्रमांना वच
ु वलरे आशे . चंद्रऩूय स्जल््मात कोयोनाचा

प्रादबााल योखण्माच्मा दृष्टीने काशी उऩाममोजना कयण्माफाफत आ. भन
ु गंटीलाय मांनी ऩत्रातून वचू चत
केल्मा आशे त. चंद्रऩूय स्जल््मात रुग्णवंख्मा लाढरीच तय लेऱेलय धालऩऱ न कयता आधीच

उऩाममोजना कयण्माची आलश्मकता अवल्माचे तमांनी म्शटरे आशे . तमावाठी प्राभख्
ु माने चाचणी,

जनजागयण आणण रवीकयण मा त्रीवत्र
ु ीच्मा भाध्मभातून कोयोनाच्मा वंकटाचा वाभना कयण्माची
गयज अवल्माचे भत आ. भन
ु गंटीलाय मांनी मा ऩत्रातून भांडरे आशे . रुग्णांना लेऱेलय रुग्णलाहशका
लभऱारी ऩाहशजे. रलकयात रलकय ऑक्वीजन फेड, आम. वी. मु. फेड, व्शें टीरेटय फेड उऩरब्ध

व्शालेत मावाठी स्जल्शाथतयालय मोग्म तनमोजन आधीच केरे ऩाहशजे. स्जल््मातीर वबागश
ृ ांची,
शॉटे ल्वची मादी तमाय करून तमाभध्मे आलश्मक तमा वोमी ववु लधा आधीच तमाय करून ती

हठकाणे रुग्णांवाठी वव
ु ज्ज कयण्माची आलश्मकता अवल्माचे ऩत्रात म्शटरे आशे . रुग्णांना ककंला

तमांच्मा नातेलाईकांना टोर फ्री नंफयच्मा भाध्मभातन
ू आलश्मक ती भाहशती तलरयत लभऱारी ऩाहशजे
माची व्मलथथा मंत्रणेकडून रलकयात रलकय झारी ऩाहशजे. रुग्णांना नेभके कोणतमा दलाखान्मात
उऩचायाथा दाखर व्शामचे आशे मावाठी फेड भॉनीटयींग लवथटीभ वॉफ्टलेअय तमाय कयण्माची

आलश्मकता आशे . स्जल््माभध्मे वला उऩस्जल्शा रुग्णारमे, ग्राभीण रुग्णारमे, प्राथलभक आयोग्म केंद्रे ,
ककंला स्जल्शा रुग्णारम अवेर मेथीर वला रयक्त ऩदांचा आढाला घेऊन ती ऩदे बयण्मावाठी

ऩाठऩयु ाला कयाला. ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम ल रुग्णारमातीर ऩदे तातडीने बयालीत.
प्राभख्
ु माने डॉक्टवा, नवेव, आयोग्म कभाचायी आदींच्मा जागा तातडीने बयाव्मात, अवेशी आ.

भन
ु गंटीलाय मांनी ऩत्रात नभद
ू केरे आशे . चंद्रऩूय स्जल््मात रुग्णांना इंजेक्ळन्व उऩरब्ध शोत

नाशीत, मादृष्टीने तनमोजन केरे ऩाहशजे. रुग्णांना आयटीऩीवीआय चाचणीचा रयऩोटा २४ तावांच्मा
आत लभऱाराच ऩाहशजे अळी व्मलथथा कयण्माची गयज आशे . कोयोनाफाफत नागरयकांच्मा भनात
लबती तनभााण शोऊ नमे मावाठी मोग्म जनजागत
ृ ी कयण्माची गयज आशे . स्जल््मातीर प्रतमेक ग्राभ
ऩंचामतीच्मा थतयालय आळालकाय कडे ल ग्राभऩंचामतीकडे एक आॅक्वीलभटय, एक थयभालभटय ल

जनजागयणाचा एक परक दे ण्माची आलश्मकता आशे . तवेच वोफत एक भाहशती ऩत्रक दे ण्माची
आलश्मकता आशे . तमादृष्टीने मोग्म तनमोजन कयण्मात माले. प्रतमेक ग्राभऩंचामतीरा लयीर
प्रमोजनावाठी वलकाव तनधीच्मा भाध्मभातून २ शजाय रोकवंख्मेच्मा आत १ राख ल २ शजाय ते ५
शजाय रोकवंख्मेवाठी ५ राख रुऩमांचा तनधी दे ण्माचा तनणाम वयकायने घेतरा ऩाहशजे. रुग्णलाशीके
वंदबाात स्जल्शा थतयालय एक डडये क्टयी करून, कोलीड ची एक लेफवाईडट तमाय करून, व्शाट्व अऩ
नंफय उऩरब्ध कयत तवेच उऩरब्ध फेडची भाहशती लभऱू ळकेर, रुग्णलाहशका वशज उऩरब्ध शोईर
मावाठी वंफंचधतांचे वंऩका क्रभांक उऩरब्ध करून वशज फेडव ल रूग्णलाशीका उऩरब्ध शोईर अळी
व्मलथथा कयण्माची आलश्मकता आशे . जे रोक घयात क्लॉयं टाईन शोतात तमांनी कोणती काऱजी
घेतरी ऩाशीजे मावाठी भागादळान कयाले तवेच घयातीर व्मक्तींना काम काऱजी घेतरी ऩाशीजे

माफाफत भागादळान कयण्मावाठी एक ई-फक
ु , डडजीटर फक
ु तमाय केरे ऩाहशजे. भतृ मू वंख्मा लाढत
अवताना एकाच थभळानबभ
ू ीभध्मे कोवलड रुग्ण ककंला नॉन कोवलड रुग्ण मांचा दशनवलधी कयणे
धोक्माचे आशे . मावाठी प्रतमेक तारक
ु ाथतयालयीर थभळानबभ
ू ीत मोग्म तनमोजन कयण्माची

आलश्मकता आशे . कोलीडच्मा मा वंकटाची तीव्रता अवताना शाटा अटक, ब्रेन शभये ज, ऩयारीवीव,

टीफी, कन्वय ककंला ककडनी आजाय अवरेल्मा डामरीवीव उऩचाय घेणा-मा रुग्णांलय दर
ा शोता
ु ष
काभा नमे, मादृष्टीने स्जल्शा प्रळावनाने ल आयोग्म मंत्रणेने मोग्म काऱजी घेतरी ऩाहशजे.

रवीकयणा वंदबाात स्जल््मातीर वला रवीकयण केंद्रांलय रवीकयण वशज शोईर ल ४५ लऴे ऩमंत
लमाच्मा नागरयकांना रवीकयणाचा राब घेता मेईर, मादृष्टीने प्रबाली उऩाममोजना कयण्माची

आलश्मकता आशे . औऴधांची वलळेऴत: टफरेटची उऩरब्धता शा भशतलाचा वलऴम अवन
ू कोयोना
रुग्णांची लाढती वंख्मा रषात घेता औऴधांचा वाठा कयता मेईर का, माचा वलचाय कयण्माची

आलश्मकता आशे . वला वालाजतनक जागेलय वतनटामझय भलळन रालल्मा ऩाहशजे. टे थटींग कयीत
अवताना एकाच हठकाणी ऩॉझीटीव्श ल तनगेटीव्श अवे दोन्शी प्रकायचे व्मक्ती एकत्र मेत अवतात.
वयु क्षषत अंतय ठे लून आय.टी.ऩी.वी.आय. ल अन्टीजेन टे थटींग कयताना मोग्म ववु लधा उऩरब्ध कयत
अंतय याखून टे थटीग कयण्माची व्मलथथा काटे कोयऩणे याफवलण्माची आलश्मकता आशे . चंद्रऩूय भध्मे
लव. टी. थकन भलळन हदलवा नॉन कोवलड ऩेळंट वाठी ल यात्री कोवलड ऩेळंटवाठी लाऩयल्मा जाते.
कोवलडचे वंकट ककती लऴे, ककती भहशने याशीर शे वांगता मेत नवल्माने आऩल्मारा लवटी थकॉन

चारवलणाये तज्स तनमुक्त कयण्माची आलश्मकता आशे . लेकोलरच्मा लव.एभ.डी. वोफत एक फैठक
घेऊन लेकोलरकडे उऩरब्ध अवरेल्मा वला आयोग्म ववु लधा मा वंकट काऱात आऩल्मारा लाऩयता

मेतीर का, मादृष्टीने मोग्म तनमोजन ल उऩाममोजना कयण्माची आलश्मकता आशे . ग्राभीण बागात
छोट्मा घयाभध्मे याशणाºमा रुग्णांना एकच ळौचारम अवल्माभऱ
ु े अडचण तनभााण शोते. तमाभऱ
ु े २
शजायांच्मा लय रोकवंख्मा अवरेल्मा ग्राभऩंचामत षेत्रात शोभ आमवोरेळनच्मा दृष्टीने व्मलथथा

तनभााण कयण्मावाठी मोग्म वलचाय कयण्माची आलश्मकता आशे . ग्राभीण बागाभध्मे टे थटींग वंदबाात
जनतेच्मा भनातीर वंळम ल वंभ्रभालथथा दयू कयण्माच्मा दृष्टीने मोग्म जनजागत
ृ ी कयण्माची

आलश्मकता आशे . फल्रायऩूय तारक्
ु मातीर भानोया आणण कऱभना मेथे प्राथलभक आयोग्म केंद्र

फांधून तमाय आशे . शी प्राथलभक आयोग्म केंद्रे तातडीने वरू
ु करून तमाभाध्मभातून आयोग्म वेला
दे ण्माची व्मलथथा कयता मेऊ ळकते. आयटीऩीवीआय वेंटय वकाऱी ७ ते यात्री १२ ऩमंत वरू
ु

ठे लण्मावाठी मोग्म व्मलथथा कयण्माची आलश्मकता आशे . भाथक न रालरेल्मा व्मक्तींलय दं डाची
आकायणी करून तमातून तमारा भाथक उऩरब्ध कयण्मावाठी फचत गटांच्मा भाध्मभातून ळंख
ृ रा

तमाय करून फचत गटांना काभ लभऱे र, अळा दृष्टीने मोग्म मोजना आखता मेईर, माफाफत वलचाय
कयण्माची आलश्मकता आशे . आयोग्म मंत्रणेतीर कोयोना मोध्दे अचधकायी ल कभाचाºमांना कोयोना
झाल्माव तमांच्मा मोग्म काऱजीची व्मलथथा कयाली तवेच तमांच्मा जागी इतय कभाचाºमांची
व्मलथथा कयाली. गदीच्मा हठकाणी ऩोरीवांची तनमक्
ु ती करून भाथक न रालणाºमांलय दं डातभक
कायलाई कयाली. वला वयकायी कामाारमाभध्मे जंतन
ु ाळक पलायणी कयण्माच्मा दृष्टीने वलचाय
कयाला. चंद्रऩयू स्जल््मातीर प्राथलभक आयोग्म केंद्राचे अऩग्रेडळ
े नचा प्रथताल स्जल्शा ऩरयऴद

प्रळावनाने तमाय केरा आशे . तमारा भंजयु ी दे त तनधी उऩरब्ध कयण्माची आलश्मकता आशे . चंद्रऩयू
स्जल््मातीर १५ तारक्
ु मांऩैकी ११ तारक
ु े भानल वलकाव अंतगात मेतात. तमाभऱ
ु े प्रतमेकी १ कोटी
तनधी मा तारक्
ु मांना उऩरब्ध कयणे गयजेचे आशे . भेडडकर लेथट डडथऩोजरची मोग्म व्मलथथा

कयण्माची आलश्मकता आशे . आॅक्वीजन, ये भडेलवलीय मांचा ऩयु लठा मोग्म व्शाला ल तमाची टं चाई
तनभााण शोणाय नाशी माची काऱजी घेतरी ऩाहशजे. आळालकाय ल अंगणलाडी वेवलका ल कोयोना
मोध्दा म्शणन
ू काभ कयणाये वला डॉक्टवा, अचधऩरयचायीका मांना मा वंकटाभध्मे दप्ु ऩट ऩगाय

दे ण्माच्मा दृष्टीने वध्
ु दा वलचाय व्शाला अवेशी आ. भन
ु गंटीलाय मांनी आऩल्मा ऩत्रातून वचू चत केरे

आशे . याज्म वयकायच्मा भाध्मभातुन ऩगाय शोईरच ऩण खतनज वलकाव तनधीतून तमांना प्रोतवाशन
म्शणन
ू एक फोनव ऩगाय दे ण्माची आलश्मकता आशे . वला तारक्
ु मांभध्मे वंथथातभक वलरगीकयण

कयण्माच्मा दृष्टीने व्मलथथा कयण्माची आलश्मकता आशे . तमाहठकाणच्मा ऩंचामत वलभती, तशलवर
कामाारम, नगय ऩरयऴद, नगयऩंचामत षेत्रात वंथथातभक वलरगीकयण कयण्माची आलश्मकता आशे .
शे कयताना बोजनाची व्मलथथा उत्तभ दजााची अवाली माचीशी काऱजी घेण्माची आलश्मकता आशे .
चंद्रऩूय स्जल््मावाठी वच
ु वलण्मात आरेल्मा मा वला उऩाममोजनांकडे आयोग्म भंत्री टोऩे मांनी

जातीने रष दे ऊन वंफंचधत मंत्रणेरा तळा वच
ू ना द्माव्मा, अवे आ. भन
ु गंटीलाय मांनी मा ऩत्रात
म्शटरे आशे .

