
*ग्राभीण बागात जजरश्ा ऩरयऴदेचम्ा ळाऱाांची दरुूवत्ी करून वलरगीकयणावाठी लाऩय कयाला – आ. वुधीय 
भुनगांटीलाय* 

*भुर ळशय ल तारुक्मातीर कोयोना प्रततफांधक उऩाममोजनाांचा आ. भुनगांटीलाय माांनी घेतरा आढाला* 

ग्राभीण बागात घये छोटी अवरम्ाभुऱे, एकच ळौचारम अवरम्ाभुऱे गशृ वलरगीकयणाची वोम मोगम् 
ऩधद्तीने शोलू ळकत नाशी तम्ाभुऱे कोयोनाचम्ा रूगण्वांखमे्त लाढ शोत आशे. शी लाढ थाांफवलणम्ाचम्ा 
दृऴट्ीने गालऩातऱीलय ळाऱाांची दरुूवत्ी करून तम्ा ळाऱा कोवलडवाठी लाऩयालम्ा तवेच कोयोना अवेऩमतं 
मा ळाऱा कामभवल्रूऩी वलरगीकयणावाठी लाऩयालम्ा अवे तनदेळ वलधीभांडऱ रोकरेखा वमभतीचे प्रभुख 
तथा भाजी अथथभांत्री आ. वधुीय भुनगांटीलाय माांनी ददरे. कोयोना रूगण्ाांचम्ा भतृमु्ची लाढती वांखम्ा रषात 
घेता भतृ रूगण्ाांचम्ा कुटूांफाांची वलवत्तृ भादशती घेलून तम्ाांना आर्थथक भदत मभऱणम्ाचम्ा दृऴट्ीने 
ळावकीम मोजनाांची भादशती तम्ा कुटूांफाऩमतं ऩोशचवलणम्ाचे तनदेळ देखीर आ. भुनगांटीलाय माांनी ददरे. 
ददनाांक ११ भे योजी आ. वधुीय भुनगांटीलाय माांनी भुर ळशय ल तारुक्मातीर कोयोना प्रततफांधक 
उऩाममोजनाांचा आढाला घेतरा. मा ऑनराईन फैठकीत भुरचम्ा नगयाधम्षा वौ. यतन्भारा बोमय, 

उऩनगयाधम्ष नांद ूयणददल,े वांलगथ वलकाव अर्धकायी, तशमवरदाय, उऩजजरश्ा रूगण्ारमाचे लैद्मककम 
अर्धषक, तारकुा लैद्मककम अर्धकायी आदीांची उऩजथथती शोती. कोयोनाचे वांकट शे वधम्ातयी ददघथकारीन 
वांकट आशे तम्ाभुऱे उऩाममोजनाांचे वल्रूऩ वुधद्ा ददघथकारीन अवाले अवे आ. भुनगांटीलाय माांनी वुचवलरे. 
आळा लकथ य माांना १०४ ऑक्वीभीटय आऩण तल्यीत उऩरफध् करून देणाय अवरम्ाचे तम्ाांनी वाांगीतरे. 
भुर ळशयात ऑक्वीजन जनयेळन ऩरॅ्नट् उबायणम्ाचम्ा दृऴट्ीने आऩण जजरश्ार्धका-माांळी चचाथ केरी 
अवरम्ाचे ते भश्णारे. आभदाय तनधीतुन भुर ळशय ल तारुक्मावाठी रूगण्लाशीका भांजूय केरम्ा अवून ५० 
ऑक्वीजन फेड्व रलकयात रलकय तमाय शोतीर मादृऴट्ीने मुधद्ऩातऱीलय तमाय कयणम्ाचे तनदेळ तम्ाांनी 
ददरे. कोयोना प्रततफांधक उऩाममोजनाांभधमे् रवीकयण शा अततळम भशतल्ाचा घटक आशे. रवीकयणाचा 
राब जावत्ीत जावत् नागरयकाांना घेता माला मादृऴट्ीने ळथीचे प्रमतन् कयणम्ाचे तनदेळ आ. भुनगांटीलाय 
माांनी मालेऱी ददरे. जनजागयणालय वलळऴे बय देणम्ाची आलळम्कता वुधद्ा तम्ाांनी मालेऱी प्रततऩादीत 
केरी. भुर ळशय ल तारुक्मात आताऩमतं १९ रूगण्ाांचम्ा भतृमु्ची नोंद झारी आशे. अनेक कुटूांफाांभधमे् 
घयातीर प्रभखु गेरम्ाभुऱे आर्थथक वांकट कोवऱरे आशे. तम्ाांना आर्थथक भदत मभऱणम्ाचम्ा दृऴट्ीने 
ळावकीम मोजनाांची भादशती ऩुयवलणम्ाचे तनदेळ तम्ाांनी मालेऱी ददरे. 
मालेऱी भुखम्ार्धकायी मवधद्ाथथ भेश्राभ आणण तशमवरदाय माांनी प्रळावनातपे कयणम्ात मेणा-मा कोयोना 
प्रततफांधक उऩाममोजनाांची भादशती ददरी. फैठकीरा नगयवेलक मभरीांद खोब्रागडे, अतनर वाखयकय, वौ. ळाांता 
भाांदाड,े प्रळाांत वभथथ, वौ. लनभारा कोडाऩे, वौ. वलद्मा फोफाटे, वौ. येखा मेयणे, वौ. आळा गुऩत्ा, प्रळाांत 
राडले, वौ. वांर्गता लाऱके, वौ. लांदना लाकड,े भशेंद्र कयकाड,े वलनोद मवडाभ, वौ. प्रबा चौथारे, वौ. भतनऴा 
गाांडरेलाय, चांद्रकाांत आऴट्नकय, अजम गोगुरलाय आदीांची उऩजथथती शोती. 
 


