
*आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांचम्ा ऩुढाकायाने ऩोंबुणाा ळशयात उऩरफध् शोणाय गयभ ऩाणम्ाचम्ा वात 
ऩाणऩोई* 

*चाय पॉगींग भळीन ल एक ऩोटेफर पॉगींग भळीन वुधद्ा उऩरफध् शोणाय* 

*कोवलड 19 चा वाभना कयणम्ावाठी आ. भुनगंटीलाय मांचा लैशळऴट्मऩूणा उऩक्रभ* 

भाजी आभदाय वुधीय भुनगंटीलाय मांचम्ा ऩुढाकायाने ऩोंबुणाा नगय ऩंचामत षेरातात गयभ ऩाणम्ाचम्ा वात 
ऩाणऩोई नागरयकांचम्ा वेलेत उऩरफध् शोणाय आशेत. तम्ाचप्रभाणे ननजतंुकीकयणावाठी चाय पॉगींग भळीन 
ल एक ऩोटेफर पॉगींग भळीन वुधद्ा ऩोंबुणाा नगय ऩचंामतीरा उऩरफध् शोणाय आशे. कोवलड 19 चम्ा 
प्रादबुाालाचम्ा ऩाळ ्ालबूभीलय मा भशाभायीचा वाभना कयणम्ावाठी आ. वुधीय भुनगटंीलाय मांनी मा गयभ 
ऩाणम्ाचम्ा ऩाणऩोई ल पॉगींग भळीन ऩोंबुणाा ळशयावाठी आभदाय ननधीतुन भंजूय केरम्ा आशेत. 
नेशभीच अशबनल तवेच लैशळऴट्मऩूणा उऩक्रभांचम्ा भाधम्भातुन जनतेची वेला आ. वुधीय भनुगंटीलाय कयीत 
अवतात. कोवलड 19 चम्ा भशाभायीचा वाभना कयताना तम्ांनी वॎननटामझेळनरा वलळऴे प्राधानम् देत 
प्रायंबीचम्ा काऱात वॎननटामझय ल भावक्चे वलतयण नागरयकांभधमे् केरे. तम्ानंतय ऩोशरव वटे्ळन, 

ळावकीम कामाारमे, वालाजननक वथ्ऱे इतम्ादी ठठकाणी ऑटोभेटीक वॎननटामझय भळीन तम्ांनी उऩरफध् 
केरम्ा. कोवलड 19 चा वाभना कयताना गयभ ऩाणम्ाचा लाऩय अनतळम भशतल्ऩूणा आशे. तम्ाभुऱे प्रनतकाय 
ळक्ती लाढते. आमुऴ भंरातारमाने प्रनतकाय ळक्ती लाढवलणम्ाचम्ा उऩामांभधमे् गयभ ऩाणी वऩणम्ाचा उऩाम 
प्राभुखम्ाने वागंीतरा आशे. देळाचे ऩंतप्रधान नयेंद्रबाई भोदी मांनी वधुद्ा ‘भन की फात’ मा कामाक्रभात 
प्रनतकाय ळक्ती लाढवलणम्ाचम्ा दृऴट्ीने गयभ ऩाणम्ाचे भशतल् अधोयेखखत केरे आशे. शी फाफ रषात घेता 
गोयगयीफ जनतेरा गयभ ऩाणी वशज ल नन्ळरुक् उऩरफध् लश्ाले मादृऴट्ीने आ. वुधीय भुनगटंीलाय मांनी 
आऩरम्ा आभदाय ननधीतुन वात गयभ ऩाणम्ाचम्ा ऩाणऩोई ऩोंबणुाा ळशयात उऩरफध् केरम्ा आशेत. 
तम्ाचप्रभाणे ननजतंुकीकयणावाठी चाय पॉगींग भळीन ल एक ऩोटेफर पॉगींग भळीन ऩोंबुणाा ळशयात 
उऩरफध् केरम्ा आशेत. प्राभुखम्ाने रष्भीनायामण भदंीय, चेक ऩोंबणुाा, अंगणलाडी क्रभांक 2 वभोय, 

अंगणलाडी क्रभांक 1 वभोय, याजयाजेळल्य चौक, कालऱे मांचम्ा घयावभोय, आंफेडकय चौक मा ठठकाणी मा 
ऩाणऩोई उऩरफध् शोणाय आशे. मेतम्ा आठलडमाबयात मा ऩाणऩोई ऩोंबुणाा लाशवमांचम्ा वेलेत रूजु शोतीर. 
मा आधीशी आ. भुनगंटीलाय मांनी फरर्ायऩूय ळशयात 10 गयभ ऩाणम्ाचम्ा ऩाणऩोई उऩरफध् केरम्ा आशेत. 
आ. वुधीय भनुगंटीलाय मांचम्ा मा ऩुढाकायाफद्दर जजरश्ा ऩरयऴदेचे भाजी अधम्ष देलयाल बोंगऱे, ऩोंबुणाा 
तारुका बाजऩाचे अधम्ष गजानन गोयंटीलाय, ऩंचामत वशभतीचम्ा वबाऩती कु. अरक्ा आराताभ, उऩवबाऩती 
वौ. जम्ोती फयुांड,े जजरश्ा ऩरयऴद वदवम् याशूर वंतोऴलाय, नगय ऩरयऴदेचम्ा अधम्षा वौ. ळल्ेता लनकय, 

उऩाधम्षा वौ. यजजमा कुयेळी, कु. ळायदा कोडाऩे, ईळल्य नैताभ, वलजम कवत्ुये, भोशन चराख, वौ. वुननता 
भॎकरलाय, वौ. ऩुऴऩ्ा फुयांड,े वौ. नेशा फघेर, ककळोय कालऱे, अजजत भंगऱगगयीलाय, ऩंचामत वशभती वदवम् 
वलनोद देळभुख, गंगाधय भडाली आदींनी तम्ांचे अशबनंदन ल आबाय लम्क्त केरे आशे. 
 


