
*बऱऱ्ारऩूर ऴषर ळ ताऱक्ुयाशाठी ऩाच ळवााचा आरोगय् वळवयक आराखडा तयार कराळा – आ. 
शधुीर मनुगटंीळार* 

*ऑनऱाईन बैठकीद्ळारे घेतऱा कोरोना प्रततबंधक उऩाययोजनांचा आढाळा* 

कोरोनाचे शकंट येतय्ा ळवाभरात शऩेंऱ ककंळा नाषी याबाबत कोणीषी भावय् करू ऴकत नाषी, 
तय्ामलेु या शदंभाात ददघाकाऱीन उऩाययोजना करणय्ाची आळऴय्कता आषे. बऱऱ्ारऩूर येथे 
षळेतून ऑक्शीजन घेणारा ऩऱॅ्नट् तयार करणय्ाबाबत मी जजऱष्ाधधका-यांऴी चचाा केऱी आषे ळ 
तय्ांनी याऱा मानय्ता देखीऱ ददऱेऱी आषे. ततश-या ऱाटेची ऴक्यता ऱसात घेता शजममत्र शतैनकी 
ऴाला, शभुाव टॉकीज, बीआयटी कॉऱेज, येनबोडी येथीऱ ऴाला येथे ७५० बेड्श तयार षोळू ऴकतात. 
तय्ाचप्रमाणे जनुय्ा किडा शकुंऱात शधुद्ा कायमशळ्रूऩी षॉशऩ्ीटऱ उभारऱे जाळू ऴकते. यादृवट्ीने 
बऱऱ्ारऩूर ऴषर ळ ताऱक्ुयाशाठी ऩुढीऱ ऩाच ळवााशाठी आरोगय् वळवयक आराखडा तयार 
करणय्ाचे तनदेऴ वळधीमडंल ऱोकऱेखा शममतीचे प्रमखु तथा माजी अथामतं्री आ. शधुीर 
मनुगटंीळार यांनी ददऱे. 
ददनांक ११ मे रोजी आ. शधुीर मनुगटंीळार यांनी बऱऱ्ारऩूर ऴषर ळ ताऱक्ुयातीऱ कोरोना 
प्रततबंधक उऩाययोजनांचा आढाळा घेतऱा. या ऑनऱाईन बैठकीत बऱऱ्ारऩूरचे नगराधय्स षरीऴ 
ऴमाा, मखुय्ाधधकारी वळजय शरनाईक, तषमशऱदार शजंय राईंचळार, उऩवळभागीय अधधकारी, ग्रामीण 
रूगण्ाऱयाचे ळैद्यककय अधधसक, ताऱकुा ळैद्यककय अधधकारी, काऴी मशषं, तनऱेऴ खरबड,े मनीव 
ऩांड,े शमीर केने आदींची प्रामखुय्ाने उऩजथथती षोती. 
या बैठकीत आ. शधुीर मनुगटंीळार यांनी कोरोना प्रततबंधक उऩाययोजनांचा आढाळा घेतऱा. 
प्रामखुय्ाने वळशाऩूर नजजकचय्ा किडा शकुंऱात तयार करणय्ात येत अशऱेऱय्ा १०० बेडडे 
डीशीएचशी रूगण्ाऱयात ७० शाधे बेड्श ळ ३० ऑक्शीजन बेड्श उऩऱबध् षोतीऱ यादृवट्ीने 
जऱदगतीने कायाळाषी करणय्ाचे तनदेऴ आ. मनुगटंीळार यांनी ददऱे. कें द्र शरकारचय्ा कामगार 
वळभागाचय्ा माधय्मातुन कामगार रूगण्ाऱय उभारणय्ाशाठी आऩण प्रयतन् करणार अशऱय्ाचे त े
याळेली मष्णाऱे. वळशाऩरू येथे जे ळशतीगषृ आषे तय्ा ळशतीगषृाचे रूऩांतर रूगण्ाऱयात करून 
तय्ा दठकाणी १०० ते १५० आयशीयू बेड्श तयार षोळू ऴकतात. षे रूगण्ाऱय कायमशळ्रूऩी षोळू 
ऴकेऱ यादृवट्ीने प्रशत्ाळ तयार कराळा अशे तनदेऴषी तय्ांनी ददऱे. बामणी, वळशाऩूर, कोठारी येथे 
खतनज वळकाश तनधीचय्ा माधय्मातुन मोठे शभागषृ बांधणय्ात येईऱ. जय्ा माधय्मातुन 
वळऱगीकरण कें द्र तयार षोळू ऴकतीऱ अशेषी आ. मनुगटंीळार मष्णाऱे. 
याळेली मखुय्ाधधकारी वळजय शरनाईक, तषमशऱदार शजंय राईंचळार आदींनी कोरोना वळवयक 
उऩाययोजनांची मादषती ददऱी. बैठकीऱा न.ऩ. उऩाधय्सा शौ. ममना चौधरी, नगरशेळक अरूण 
ळाघमारे, शौ. शाखरा बेगम नबी अषमद, येऱय्या दाशरऩ, शौ. शाररका कनकम, मषेंद्र ढोके, जयश्री 
मोषुऱे, शळ्ामी रायबरम, ऩुनम तनरांजने, शळुणाा भटारकर, आऴा शगंीडळार, गणेऴ बषुरीया, राकेऴ 
यादळ, शमुन मशषं आदींची उऩजथथती षोती. 


