
*शज्ज रषा, शतर्क  रषा, र्ालजी घ्या! : शधुीर मनुगॊटीळार* 

र्ोरोना प्रततबॊधर् उऩाययोजना शॊदर्ाकत अधधर्ारी- ऱोर्प्रततनधीॊची आढाळा बैठर् 

चॊद्रऩूर, : *"र्ोरोनाचॊ शॊर्टॊ ऩुन्षा दर्दा आमयायाशमोर उर्ॊ झाऱॊय; या शॊर्टायाया र्ालात चॊद्रऩुर 
जजल्ह्याशष बल्हऱारऩुर मतदार शॊघातीऱ आरोग्य यॊत्रणा शळकच स्तराळर शज्ज अशायऱा षळी. 
प्रऴाशनाने तातडीने शळक उऩऱब्ध आरोग्य व्यळस्था, उणीळा आणण तनयोजन याशाठी युद्ध 
ऩातलीळर र्ामाऱा ऱागाळे; जेथे शरर्ार र्मी ऩडऱे तेथे ऱोर्प्रतततनधीॊनी ऩुढे याळे"* अशे 
र्लर्लीचे आळाषन वळधधमॊडल ऱोर्ऱेखा शममती अध्यस आ. शधुीर मनुगॊटीळार याॊनी रे्ऱे आषे. 
बल्हऱारऴा वळधानशर्ा मतदारशॊघातीऱ र्ोवळड प्रततबॊधर् उऩाययोजना शॊदर्ाकत प्रऴाशकर्य 
अधधर्ारी, जजल्हषा ऩररवद, नगर ऩररवद, ऩॊचायत शममती शदस्य याॊची आर्ाशी शमन्ळय बैठर् 
घेऊन शधुीर मनुगॊटीळार अनेर् उऩयुक्त शचूना रे्ल्हया. 
मतदार शॊघातीऱ आरोग्य उऩर्ें द्र, प्राथममर् आरोग्य र्ें द्र, ग्रामीण रुग्णाऱय येत्या र्ालात ऩररऩूणक 
अशाळेत; व्षेंटटऱेटर, ऑक्शीजन र्ाॉशॊटे्रटर, रुग्णळाटषर्ा, वऩवऩई कर्ट्श, ऑक्शीजन पऱाॊट इत्यादी 
अत्याळयकयर् शेळाॊची शद्यजस्थती र्ाय आषे आणण र्ोणत्या ताऱकु्यात र्ऴाची र्मतरता आषे षे 
शधुीर मनुगॊटीळार याॊनी बारर्ाईने जाणनू घेतऱे. प्रऴाशकर्य अधधर्ा-याॊनी व्यळस्थेत रु्ठेषी 
रु्चराई न र्रता शतत अऱटक मोडळर राषून ळेलोळेली स्थातनर् ऱोर्प्रतततनधीॊयाया शॊऩर्ाकत रषाळे 
आणण शळकशामान्य माणशाचा र्ोरोनाऩाशनू बचाळ र्रण्याशाठी, प्राण ळाचवळण्याशाठी अत्यॊत 
शॊळेदनऴीऱऩणे र्ाम र्राळे अशे आळाषन रे्ऱे. 
*ऱोर्प्रतततनधीॊनी झोरू्न द्याळे!*  

ज्या मतदाराॊनी मोठ्या वळयकळाशाने जजल्हषा ऩररवद, नगर ऩररवद, नगर ऩॊचायत, ऩॊचायत शममती 
शदस्य म्षणनू कर्ॊ ळा आमदार म्षणनू आऩल्हयाळर जबाबदारी टार्ऱी आषे, त्याॊयाया शरुक्षसततेची 
र्ालजी घेणे आऩऱे र्तकव्य आषे; प्रऴाशन आणण जनता यातीऱ मषत्ळाचा दळुा म्षणनू 
ऱोर्प्रतततनधीॊनी र्ाम र्रायऱा षळे. र्ोरोनाशारख्या मषाशॊर्टायाया ळेली आऩण योद्ध्याप्रमाणें 
शज्ज राषून, "जेथे शरर्ार र्मी, तेथे आम्षीॊ" षे र्ायम ऱसात ठेळाळे अशे र्ाळतनर् आळाषन 
देखीऱ बैठर्ीत रे्ऱे. मास्र् चा ळाऩर, शाळकजतनर् स्ळयाछता आणण गदीऩाशनू ऱाॊब राषण्याशाठी 
शमाजातीऱ प्रमखु घटर् म्षणनू जनतेऱा ळारॊळार आळाषन र्राळे अशेषी त्याॊनी शचुवळऱे. 
या बैठर्ीऱा जजल्हषा र्ाजऩा अध्यस देळराळ र्ोंगले , जजल्हषा ऩररवदेयाया अध्यस शौ शॊध्या गरुनऱेु 
, बल्हऱारऩुर चे नगराध्यस षरीऴ ऴमाक, जजल्हषा ऩररवदेयाया मखु्य र्ायकर्ारी अधधर्ारी ममताऱी शेठी 
, जजल्हषा ऴल्हय धचकर्त्शर् डॉ राठोड, जजल्हषा आरोग्य अधधर्ारी , मऱू, बल्हऱारऩुर नगर ऩररवद 
आणण ऩोम्र्णूाक नगर ऩॊचायतीचे मखु्याधधर्ारी , जजल्हषा ऩररवद शदस्य शॊजय गजऩूरे याॊयायाशष 
जजऩ शदस्य, नगरशेळर् आटदॊची उऩजस्थतत षोती. 
 


