
*कोयोनाचम्ा ततव-मा राटेचा वंबालम् धोका रषात घेता ळावनाने प्रबाली उऩाममोजना कयालम्ा – आ. 
वुधीय भुनगंटीलाय* 

*चंद्रऩूय भशानगय तवेच ग्राभीण बागावाठी २० ऑक्वीजन कॉनव्टे््रटय चे वलतयण* 

*आमय लैळम् वने्श भंडऱारा ददरी रूगण्लाशीका बेट* 

याजम्ात कोयोनाची ततवयी राट उद्बलणाय अवरम्ाचा अंदाज टावक् पोवयवश अनेक तसांनी लम्क्त केरा 
आशे. भात्र मा ततव-मा राटेचा वाभना प्रबालीऩणे कयणम्ाचम्ा दृऴट्ीने उऩाममोजनांफाफत वयकाय गंबीय 
नाशी. लैद्मककम वुवलधांचा अबाल आशे. चंद्रऩूय जजरश्मात कोयोना रूगण्ांची वंखम्ा तय लाढतच आशे, 

भतृमु्दय वुधद्ा लाढत आशे. लशे्टीरेटयचम्ा वुवलधेअबाली रूगण्ांना जील गभलाला रागरा आशे. चंद्रऩूय 
जजरश्मात ळावकीम रूगण्ारमांभधमे् पक्त ८४ लशे्टीरेटय उऩरफध् आशेत. शी वंखम्ा लाढणे अतम्ंत 
गयजेचे आशे. वयकायरा वलवलध उऩाममोजनांचम्ा अनुऴंगाने आभश्ी वाततम्ाने भागणी कयीत आशोत. 
भमु्कयभामकॉवीव चम्ा रूगण्ांना भशातभ्ा पुरे जन आयोगम् मोजनेत ददड राख रू. खचायरा भंजूयी 
देणम्ाची भागणी आभश्ी ळावनाकड ेकेरी आशे. ळावनाने मा वलय उऩाममोजनांकड ेगांबीमायने फघाले, अळी 
भागणी वलधीभंडऱ रोकरेखा वमभतीचे प्रभुख तथा भाजी अथयभंत्री आ. वुधीय भनुगंटीलाय मांनी केरी. 
ददनांक १४ भे योजी आ. वधुीय भुनगंटीलाय मांनी चंद्रऩयू तारुक्माचम्ा ग्राभीण बागावाठी ५ तय चंद्रऩूय 
भशानगय षेत्रावाठी १५ अवे २० ऑक्वीजन कॉनव्टे््रटयचे वलतयण केरे. तम्ाचप्रभाणे आमय लळैम् वन्ेश 
भंडऱ चंद्रऩूय मा वंवथ्ेरा एक रूगण्लाशीका बेट ददरी. मालेऱी भशाऩौय वौ. याखी कंचरायलाय, भशानगय 
बाजऩाचे जजरश्ाधम्ष डॉ. भंगेळ गुरलाड,े भनऩाचे वथ्ामी वमभती वबाऩती यवल आवलानी, भशानगय 
बाजऩाचे वयचचटणीव याजेंद्र गांधी, वुबाऴ कावनगोट्टूलाय, यवलदं्र गयुनुरे, ब्रिजबुऴण ऩाझाये, प्रकाळ धायणे, 

वंजम कंचरायलाय, वंदीऩ आलायी, वचचन कोतऩरर्ीलाय, वलठ्ठरयाल डुकये, ददनकय वोभरकय आदींची 
उऩजथथती शोती. 
माआधीशी आ. वुधीय भुनगटंीलाय मांनी चंद्रऩूय जजरश्ा रूगण्ारमारा १५ एनआमलश्ी, २ मभनी लशे्टीरेटवय, 
१५ भोठे लशे्टीरेटवय, चंद्रऩूय, भुर, फरर्ायऩूय, ऩोंबुणाय वाठी ३० ऑक्वीजन कॉनव्टे््रटय उऩरफध् केरे. 
तम्ांचम्ा आभदाय तनधीतुन फरर्ायऩूय नगय ऩरयऴदेरा २ रूगण्लाशीका उऩरफध् केरम्ा. १०० ऩीऩीई ककट, 

७० चळभे् वलतयीत केरे. फरर्ायऩूय ळशयातीर २०० बाजीऩारा वलके्रतम्ांना पेवमळरड्वश जीलनालळम्क 
लवत्ुंचम्ा ककट्व वलतयीत केरम्ा. कोवलड काऱात रूगण्ांना न-ेआण कयणम्ावाठी ५ रूगण्लाशीकांची वेला 
तन्ळरुक् वुरू केरी. १५० चम्ा लय ऑटोभेटीक वॎतनटामझय भळीनचे वलतयण केरे. नुकतेच मा भळीनवाठी 
वॎतनटामझय वुधद्ा वलतयीत केरे. भावक् ल पेवमळरड्चे वलतयण केरे. आता चंद्रऩूय भशानगयारा १५ ल 
तारुक्माचम्ा ग्राभीण बागारा ५ अवे २० ऑक्वीजन कॉनव्टे््रटय तम्ांनी वलतयीत केरे. रूगण्वेला शीच 
ईळल्यवेला आशे. मा ऩुढीर काऱातशी बायतीम जनता ऩाटीचम्ा भाधम्भातुन आभचे वेलाकामय अवेच वुरू 
याशणाय अवरम्ाचे आ. भुनगंटीलाय मालऱेी फोरताना भश्णारे. 
आमय लैळम् वने्श भंडऱ चंद्रऩूय मा वंवथ्ेरा तम्ांनी रूगण्लाशीकेची प्रततकातभ्क चाली बेट देत 
रूगण्लाशीकेचे रोकाऩयण केरे. मालेऱी याजेळ वुयालाय, जमंत फोनगीयलाय, चगयीळ उऩगनर्ालाय, लैबल 
कोतऩरर्ीलाय, अजम तनरालाय, वलजम गंऩालाय, चगयीधय उऩगनर्ालाय, डॉ. प्रवनन्ा भद्दीलाय, तनयज 
ऩडचगरलाय, अवलनाळ उतत्यलाय मांची प्राभुखम्ाने उऩजथथती शोती. 
 


