
*आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांचम्ा ऩुढाकायाने फरर्ायऩूयकय जनतेचम्ा वेलेत आणखी एक रूगण्लाशीका रूजु* 

*ऩयवऩ्यांचम्ा वशकामााने कोयोना वलयोधातीर शा रढा ननळच्ीतऩणे जजंकू – आ. वुधीय भुनगंटीलाय* 

*आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी भानरे श्री. रकी वरुजा मांचे आबाय* 

कोयोनाचम्ा रढाईत वलवलध याजकीम ऩष, वाभाजजक वंघटना, दानळयू लम्क्ती आऩआऩरम्ा ऩरयने मोगदान 
देत आशेत. वंकट वभमी मोगदान देणम्ात चंद्रऩूय जजरश्ा नेशभीच अगे्रवय याहशरा आशे. बायतीम जनता 
ऩाटीचम्ा भाधम्भातुन वलवलध आयोगम् वलऴमक उऩकयणे आभश्ी उऩरफध् करून हदरी आशेत. आज 
जजरश्मात रूगण्ा्ालाशीकांची वंखम्ा रूगण्वंखमे्चम्ा तुरनेत कभी आशे. अळा ऩरयवथ्ीतीत श्री. रकी 
वरुजा मांनी वल्तःशून ऩुढाकाय घेत फरर्ायऩूयवाठी एक रूगण्लाशीका उऩरफध् करून हदरी आशे. 
वभाजबान जोऩावत वभाजाप्रती आऩरी कतालमे् ऩाय ऩाडणा-मा अळा वभाजवेलकांचम्ा वशकामाानेच 
कोयोना वलयोधातीर शा रढा आऩण जजंकू, अवा वलळल्ाव वलधीभंडऱ रोकरेखा वमभतीचे प्रभुख तथा भाजी 
अथाभंत्री आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी लम्क्त केरा. 
हदनांक १५ भे योजी बायतीम जनता ऩाटी फरर्ायऩूय ळाखेरा आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी रूगण्लाशीकेची 
चाली वुऩुदा कयत आणखी एक रूगण्लाशीका नागरयकांचम्ा वेलेत रूजु केरी. मालेऱी फरर्ायऩूयचे 
नगयधम्ष शयीळ ळभाा, काळी मवशं, ननरेळ खयफड,े वभीय केने, अजम दफेु, भनीऴ ऩांड,े याजू दायी, वनतळ 
कनकभ, वारयका कनकभ, याजेळ दावयलाय मांची प्राभखुम्ाने उऩजथथती शोती. तवेच याजू अरी शवन अरी, 
प्रळांत कोरऩम्ाकलाय, वललेक ताटीलाय, अळोक शावानी, श्री. वोनी मांची देखीर उऩजथथती शोती. मालेऱी आ. 
वुधीय भुनगंटीलाय मांनी फरर्ायऩूयकय जनतेचम्ा लतीने श्री. रकी वरुजा मांचे आबाय लम्क्त केरे. 
कारच चंद्रऩूय ळशय ल तारुक्मातीर नागरयकांवाठी आमा लैळम् वने्श भंडऱारा आऩण रूगण्लाशीका वुऩुदा 
केरम्ाचे आ. भुनगंटीलाय भश्णारे. तीन हदलवा आधीच फरर्ायऩूयवाठी आभदाय ननधीतुन आऩण दोन 
रूगण्लाशीका उऩरफध् केरम्ाचे ते भश्णारे. रूगण्वेला शी वलाांची प्राथमभकता अवरी ऩाशीजे अवेशी ते 
भश्णारे. 
माआधीशी आ. वुधीय भुनगटंीलाय मांनी चंद्रऩूय जजरश्ा रूगण्ारमारा १५ एनआमलश्ी, २ मभनी लशे्टीरेटवा, 
१५ भोठे लशे्टीरेटवा, चंद्रऩूय, भुर, फरर्ायऩूय, ऩोंबुणाा वाठी ३० ऑक्वीजन कॉनव्टे््रटय उऩरफध् केरे. 
तम्ांचम्ा आभदाय ननधीतुन 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 
ननःळरुक् वुरू केरी. १५० चम्ा लय ऑटोभेटीक वॅननटामझय भळीनचे वलतयण केरे. नुकतेच मा भळीनवाठी 
वॅननटामझय वुधद्ा वलतयीत केरे. भावक् ल पेवमळरड्चे वलतयण केरे. आता चंद्रऩूय भशानगयारा १५ ल 
तारुक्माचम्ा ग्राभीण बागारा ५ अवे २० ऑक्वीजन कॉनव्टे््रटय तम्ांनी वलतयीत केरे. 
मालेऱी फरर्ायऩूयचे नगयाधम्ष शयीळ ळभाा मांनी आ. वुधीय भुनगटंीलाय आणण श्री. रकी वरजुा मांचे 
आबाय भानरे. कोयोनाचम्ा मा रढाईत बायतीम जनता ऩाटीचम्ा भाधम्भातुन आ. वुधीय भनुगंटीलाय 
मांचम्ा नेततृल्ात वेलाकामा माऩुढेशी अवेच वुरू याशीर, अवेशी शयीळ ळभाा भश्णारे. 
 


