*कोयोनाच ्मा ततव-मा वंबाल ्म राटे चा वाभना कयण ्मावाठी प्रा. आ. केंद्रे , ग्राभीण रूग ्णारमे जनतेच ्मा वेलेत रूजु
कयाली – आ. वुधीय भुनगंटीलाय*

*ग्राभीण रूग ्णारम ऩोंबण
ु ाा, प्रा. आ. केंद्र भानोया, कऱभना मांची केरी ऩाशणी ल घेतरा आढाला*
*10 ऑक्टोफयरा कऱभना तय 10 नोव्शें फयरा भानोया मेथीर प्रा. आ. केंद्राचे रोकाऩाण शोणाय*

कोयोनाची ततवयी राट भशायाऴ ्ट्रात मेणाय अवर ्माचे भा. भख
ु ्मभंत्रमांवश टाक् वपोवाने अंदाज ल ्मक् त केरा आशे .

वलाच भंत्री माफाफत वतत लक्तव्म कयीत आशे त.त ्माभऱ
ु े ततव-मा राटे चा वाभना कयण ्मावाठी आयोग ्म मंत्रणांनी
वज ्ज याशणे अत ्मंत गयजेचे आशे . दव
ु -मा राटे दयभ ्मान चंद्रऩूय जजर ्शमात भोठमा प्रभाणालय रूग ्वंख ्मा शोती.

भत
ृ ्मुदय वुध ्दा जाव ्त शोता. व्शें टीरेटयअबाली, फेड्वअबाली अनेक रूग ्णांना आऩरा जील गभलाला रागरा. ततव-मा
राटे दयभ ्मान माची ऩन
ु यालत
ृ ्ती शोलू नमे ल उत ्तभ आयोग ्म वुवलधा त ्मांना उऩरफ ्ध ल ्शाल ्मा मादृऴ ्टीने ज ्मा

प्राथमभक आयोग ्म केंद्रांच ्मा, ग्राभीण रूग ्णारमाच ्मा इभायती फांधून तमाय आशे त त ्मा रलकयात रलकय जनतेच ्मा
वेलेत रूजु कयाल ्मा अवे तनदे ळ रोकरेखा वमभतीचे प्रभख
ु तथा भाजी अथाभंत्री आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी ददरे.
ददनांक ८ वऩ ्टें फय योजी आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी फर ्रायऩूय तारक
ु ् मातीर भानोया, कऱभना मेथीर प्राथमभक

आयोग ्म केंद्रांची ऩाशणी कयत त ्माठीकाणी आढाला फैठक घेतरी. त ्माचप्रभाणे ऩोंबुणाा मेथीर ग्राभीण रूग ्णारमाची
वुध ्दा ऩाशणी केरी ल आढाला घेतरा. मालेऱी जजर ्शा ऩरयऴदे च ्मा अध ्मषा वौ. वंध ्मा गयु नुरे, जजर ्शा ळर ्म
चचकीत ्वक डॉ. तनलत
ृ ्ती याठोड, जजर ्शा आयोग ्म अचधकायी डॉ. गशरोत, जजर ्शा ऩरयऴदे चे उऩभुख ्म कामाकायी

अचधकायी, फर ्रायऩयू चे तशमवरदाय श्री. वंजम याईंचलाय, ऩोंबण
ु ाा ऩंचामत वमभतीच ्मा वबाऩती अरका आत्राभ, वौ.
ज ्मोती फुयांड,े वलनोद दे ळभुख, जजर ्शा ऩरयऴद वदव ्म याशूर वंतोऴलाय, अजजत भंगऱचगयीलाय, फर ्रायऩूय ऩंचामत
वमभतीचे वबाऩती वौ. इंददया वऩऩये , वोभेळ ्लय ऩदभचगयलाय, जजर ्श ऩरयऴद वदव ्मा वौ. लैळारी फुध ्दरलाय, यभेळ
वऩऩये , भानोया मेथीर वयऩंच ल उऩवयऩंच तवेच कऱभना मेथीर वयऩंच ल उऩवयऩंच मांची उऩजथथती शोती.

फर ्रायऩूय तारक
ु ् मातीर भानोया आणण कऱभना मेथीर प्राथमभक आयोग ्म केंद्राच ्मा इभायतीचे फांधकाभ ऩूणा झारे

आशे . आ. भन
ं ी ऩदाच्मा कामाकाऱात भंत्रत्रभंडऱाची वलळेऴ फाफ म्शणून ऩयलानगी घेत भानोया
ु गंटीलाय मांच्मा अथाभत्र

मेथे प्राथमभक आयोग्म केंद्र भंजूय कयण्मात आरे. मादठकाणी आलळ ्मक उऩकयणे, मंत्रवाभुग्री उऩरफ ्ध कयत कभाचायी
लंद
ृ नेभून वदय दोन ्शी प्राथमभक आयोग ्म केंद्रे जनतेच ्मा वेलेत रूजु कयाली अवे तनदे ळ त ्मांनी मालेऱी ददरे.टाटा

एज्मूकेळन ल डेव्शरऩभेंट ट्रथट च्मा वीएवआय तनधीच्मा भाध्मभातून भाध्मभातून 15 फेड , 16 ऑजक्वजन ऩॉइंट ल
इतय भशत्लऩूणा उऩकयणे भंजूय कयवलरी आशे . वदयचे वादशत्म कऱभना प्राथमभक आयोग्म केंद्र मेथे लाऩरून

ऑजक्वजन ववु लधामक्
ु त कोयोना केअय वेंटय तमाय कयण्मात मेणाय आशे .10 ऑक्टोफय योजी कऱभना तवेच 10 नोव्शें फय
योजी भानोया मेथीर प्रा. आ. केंद्राचे रोकाऩाण कयण्माचा तनणाम फैठकीत कयण्मात आरा.

ऩोंबुणाा मेथे ३० खाटांच ्मा ग्राभीण रूग ्णारमाचे फांधकाभ ऩण
ू ा झारे आशे . लैद्मककम अचधषक गट अ, लैद्कीम

अचधकायी गट अ, अचधऩरयचायीका, वशाय्मक अचधषक, बांडायऩार, औऴध तनभााण अचधकायी, कतनऴ ्ठ मरऩीक अळी १०

ऩदे त ्लयीत बयण ्माची आलळ ्मकता आशे . मावंफध
ं ीचा प्रव ्ताल याज ्म ळावनाकडे वादय कयण ्मात आरेरा आशे . वदय
ग्राभीण रूग ्णारमारा डीडीओ कोड प्राऩ ्त झारा आशे . मा ग्राभीण रूग ्णारमात आलळ ्मक मंत्रवाभग्र
ु ी उऩकयणे

उऩरफ ्ध कयण ्माफाफतचा प्रव ्ताल वुध ्दा जजर ्शा ळर ्म चचकीत ्वकांच ्मा भाध ्मभातन
ु ळावनाकडे वादय कयण ्मात
आरा आशे . मावंदबाात आयोग ्म भंत्री याजेळ टोऩे ल आयोग ्म वलबागाचे प्रधान वचचल श्री. ल ्माव मांच ्माळी चचाा

केरेरी आशे . वंफंचधत मंत्रणांनी मावंफंधीचा ऩाठऩुयाला करून ग्राभीण रूग ्णारम जनतेच ्मा वेलेत रलकयात रलकय
रूजु कयण ्माची आलळ ्मकता आशे , अवेशी आ. भुनगंटीलाय मालेऱी झारेर ्मा आढाला फैठकीत भ ्शणारे.

