
*कोयोनाळी रढणम्ावाठी ऩोंबुणाा तारुका अद्ममालत आयोगम् वुवलधाांनी वजज् लश्ाला – आ. वुधीय 
भुनगांटीलाय* 

*आ. वुधीय भुनगांटीलाय माांनी घेतरा कोयोना प्रततफांधक उऩाममोजनाांचा आढाला* 

कोयोना मा आजायाने जगाभधमे् उरथाऩारथ घडलून आणरेरी आशे. अनेक तनऴऩ्ाऩ नागरयकाांना मा 
भशाभायीत आऩरा जील गभलाला रागरा आशे. मा आजायाळी रढणम्ाकरयता आऩण वजज् अवरे ऩाशीजे. 
आजायाळी रढत अवताना जम्ा काशी उऩाममोजना आऩण कयीत आशोत, तम्ा ळाळल्त अवणे आलळम्क 
आशे. कोयोना आजायाळी रढताना ऩोंबुणाा ळशय ल तारुका कुठेशी भागे ऩडणाय नाशी अद्ममालत आयोगम् 
वलऴमक वुवलधाांनी ळशय ल तारुका वजज् लश्ाला, मात कोणताशी शरगजीऩणा शोलू नमे माकड ेवलळऴे रष 
देणम्ाचे तनदेळ वलधीभांडऱ रोकरेखा वमभतीचे प्रभुख तथा भाजी अथाभांत्री आ. वुधीय भुनगांटीलाय माांनी 
ददरे. 
ददनाांक १३ भे योजी आ. वधुीय भुनगांटीलाय माांनी ऑनराईन फैठकीद्लाये ऩोंबुणाा तारुक्माभधीर कोयोना 
प्रततफांधक उऩाममोजनाांचा आढाला घेतरा. मा फैठकीरा ऩोंबुणाा नगय ऩांचामतीचे भुखम्ाधधकायी मवधद्ाथा 
भेश्राभ, तशमवरदाय तनरेळ खनके, तारुका आयोगम् अधधकायी डॉ. वांदेळ भाभीडलाय, बाजऩाचे जजरश्ाधम्ष 
तथा भाजी जजरश्ा ऩरयऴद अधम्ष देलयाल बोंगऱे, जज.ऩ. वदवम् याशूर वांतोऴलाय, यजजमा कुयेळी, वुनीता 
भयवक्ोरशे्, ळल्ेता लनकय, अभोर भेयगर, वुतनता भॅकरलाय, श्री. झगडकय आदीांची प्राभुखम्ाने उऩजथथती 
शोती. 
ऩुढीर ऩाच लऴाांचा आयोगम् वलऴमक आयाखडा तमाय करून ऩोंबुणाा ळशय ल तारुक्मात आयोगम् वलऴमक 
काभे लश्ाली माकरयता वलातोऩयी प्रमतन् कयाले, अवे आ. भुनगांटीलाय माांनी अधधका-माांना तनदेमळत केरे. 
ऩोंबुणाा मेथे ऑक्वीजन ऩरॅ्नट्ची उबायणी कयणम्ाफाफत आऩण जजरश्ाधधका-माांळी चचाा केरी अवून 
तम्ाांनी मावांदबाात भानम्ता देखीर ददरेरी आशे मावाठी 1 कोटी १९ रष ८ शजाय ६५८ रू. तनधी खचा 
कयणम्ात मेणाय आशे. ऩोंबुणाा मेथे २० ऑक्वीजन फेड्व, कोवलड केअय वेंटयवाठी १०० गादमा ल बोजन 
लम्लवथ्ा, एक रूगण्लाशीका मावाठीचम्ा प्रवत्ालाांना रलकयच भांजूयी मभऱणाय अवून १० ऑक्वीजन 
कॉनव्टे््रटय उऩरफध् कयणम्ात आरे आशे. दोन एभफीफीएव डॉक्टवा ल चाय वट्ाप नवा उऩरफध् 
शोणम्ाफाफत आऩण प्रमतन्ळीर अवून आऩतकारीन लम्लवथ्ेवाठी ५०० ते ७०० रीटय डडझरे वाठा 
उऩरफध् करून देणम्ात मेत अवरम्ाची भादशती आ. भुनगांटीलाय माांनी ददरी. 
कोयोना उऩचायादयभम्ान वटे्याईडचा अततलाऩय केरम्ाभुऱे रूगण्ाांभधमे् भमु्कयभामकॉमवव मा आजायाचा 
प्रादबुााल शोत अवरम्ाचे आढऱरे आशे. चांद्रऩूय जजरश्मात वुधद्ा १० रूगण् आढऱरम्ाची भादशती आशे. मा 
आजायालयीर उऩचायावाठी एका रूगण्ारा भशातभ्ा जम्ोतीफा पुरे जनआयोगम् मोजनेअांतगात १,५०,०००/- 
रू. खचा देणम्ाची भागणी आऩण वालाजतनक आयोगम् भांत्री याजेळ टोऩे माांचम्ाकड ेकेरी आशे. ऩुढीर ५ 
लऴाावाठी कोयोनाचम्ा वलयोधात रढा देणम्ावाठी ऩोंबणुाा तारुक्माची आयोगम् वलऴमक फर्ुवप्र ांट तमाय करून 
ददघाकारीन उऩाममोजना कयणम्ालय आऩरा बय अवरम्ाचे आ. भुनगांटीलाय भश्णारे. मालेऱी बाजऩाचे 
जजरश्ाधम्ष देलयाल बोंगऱे माांनी ऩोंबुणाा तारुक्मातीर नागरयकाांना कोयोना काऱात बायतीम जनता 
ऩाटीचम्ा भाधम्भातुन वलातोऩयी वशकामा कयणम्ात मेईर अवे वाांगत आ. भुनगांटीलाय माांचम्ा नेततृल्ात 
बाजऩा ऩदाधधकायी ल कामाकते जनतेची भनोबाले वेला कयतीर, अळी गल्ाशी ददरी. 
 


