
*कोयोनाचम्ा ततव-मा वबंालम् राटेचा वाभना कयणम्ावाठी प्रा. आ. कें दे्र, ग्राभीण रूगण्ारमे जनतेचम्ा वेलेत रूजु 
कयाली – आ. वुधीय भुनगंटीलाय* 

*ग्राभीण रूगण्ारम ऩोंबणुाा, प्रा. आ. कें द्र भानोया, कऱभना मांची केरी ऩाशणी ल घेतरा आढाला* 

*10 ऑक्टोफयरा कऱभना तय 10 नोव्शेंफयरा भानोया मेथीर प्रा. आ. कें द्राचे रोकाऩाण शोणाय* 

कोयोनाची ततवयी राट भशायाऴट््रात मेणाय अवरम्ाचे भा. भखुम्भंत्रमावंश टाक्वपोवाने अंदाज लम्क्त केरा आशे. 
वलाच भंत्री माफाफत वतत लक्तव्म कयीत आशेत.तम्ाभऱेु ततव-मा राटेचा वाभना कयणम्ावाठी आयोगम् मंत्रणांनी 
वजज् याशणे अतमं्त गयजेचे आशे. दवु-मा राटेदयभम्ान चंद्रऩूय जजरश्मात भोठमा प्रभाणालय रूगव्ंखम्ा शोती. 
भतृमु्दय वुधद्ा जावत् शोता. व्शेंटीरेटयअबाली, फेड्वअबाली अनेक रूगण्ांना आऩरा जील गभलाला रागरा. ततव-मा 
राटेदयभम्ान माची ऩुनयालतृत्ी शोलू नमे ल उतत्भ आयोगम् वुवलधा तम्ांना उऩरफध् लश्ालम्ा मादृऴट्ीने जम्ा 
प्राथमभक आयोगम् कें द्राचंम्ा, ग्राभीण रूगण्ारमाचम्ा इभायती फाधूंन तमाय आशेत तम्ा रलकयात रलकय जनतेचम्ा 
वेलेत रूजु कयालम्ा अवे तनदेळ रोकरेखा वमभतीचे प्रभुख तथा भाजी अथाभंत्री आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी ददरे. 
ददनांक ८ वऩट्ेंफय योजी आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी फरर्ायऩूय तारक्ुमातीर भानोया, कऱभना मेथीर प्राथमभक 
आयोगम् कें द्रांची ऩाशणी कयत तम्ाठीकाणी आढाला फैठक घेतरी. तम्ाचप्रभाणे ऩोंबुणाा मेथीर ग्राभीण रूगण्ारमाची 
वुधद्ा ऩाशणी केरी ल आढाला घेतरा. मालेऱी जजरश्ा ऩरयऴदेचम्ा अधम्षा वौ. वधंम्ा गुयनुरे, जजरश्ा ळरम् 
चचकीतव्क डॉ. तनलतृत्ी याठोड, जजरश्ा आयोगम् अचधकायी डॉ. गशरोत, जजरश्ा ऩरयऴदेचे उऩभुखम् कामाकायी 
अचधकायी, फरर्ायऩूयचे तशमवरदाय श्री. वंजम याईंचलाय, ऩोंबुणाा ऩंचामत वमभतीचम्ा वबाऩती अरका आत्राभ, वौ. 
जम्ोती फुयांड,े वलनोद देळभुख, जजरश्ा ऩरयऴद वदवम् याशूर वंतोऴलाय, अजजत भंगऱचगयीलाय, फरर्ायऩूय ऩंचामत 
वमभतीचे वबाऩती वौ. इंददया वऩऩये, वोभेळल्य ऩदभचगयलाय, जजरश् ऩरयऴद वदवम्ा वौ. लैळारी फुधद्रलाय, यभेळ 
वऩऩये, भानोया मेथीर वयऩंच ल उऩवयऩंच तवेच कऱभना मेथीर वयऩंच ल उऩवयऩंच मांची उऩजथथती शोती.  
फरर्ायऩूय तारक्ुमातीर भानोया आणण कऱभना मेथीर प्राथमभक आयोगम् कें द्राचम्ा इभायतीचे फाधंकाभ ऩूणा झारे 
आशे. आ. भुनगंटीलाय मांच्मा अथाभतं्री ऩदाच्मा कामाकाऱात भंत्रत्रभंडऱाची वलळेऴ फाफ म्शणून ऩयलानगी घेत भानोया 
मेथे प्राथमभक आयोग्म कें द्र भजूंय कयण्मात आरे. मादठकाणी आलळम्क उऩकयणे, मंत्रवाभुग्री उऩरफध् कयत कभाचायी 
लृंद नेभून वदय दोनश्ी प्राथमभक आयोगम् कें दे्र जनतेचम्ा वेलेत रूजु कयाली अवे तनदेळ तम्ांनी मालेऱी ददरे.टाटा 
एज्मूकेळन ल डवे्शरऩभेंट ट्रथट च्मा वीएवआय तनधीच्मा भाध्मभातून भाध्मभातून 15 फेड , 16 ऑजक्वजन ऩॉइंट ल 
इतय भशत्लऩूणा उऩकयणे भजूंय कयवलरी आशे. वदयचे वादशत्म कऱभना प्राथमभक आयोग्म कें द्र मेथे लाऩरून 
ऑजक्वजन वुवलधामुक्त कोयोना केअय वेंटय तमाय कयण्मात मेणाय आशे.10 ऑक्टोफय योजी कऱभना तवेच 10 नोव्शेंफय 
योजी भानोया मेथीर प्रा. आ. कें द्राचे रोकाऩाण कयण्माचा तनणाम फैठकीत कयण्मात आरा. 
ऩोंबुणाा मेथे ३० खाटाचंम्ा ग्राभीण रूगण्ारमाचे फाधंकाभ ऩूणा झारे आशे. लैद्मककम अचधषक गट अ, लैद्कीम 
अचधकायी गट अ, अचधऩरयचायीका, वशाय्मक अचधषक, बांडायऩार, औऴध तनभााण अचधकायी, कतनऴठ् मरऩीक अळी १० 
ऩदे तल्यीत बयणम्ाची आलळम्कता आशे. मावंफंधीचा प्रवत्ाल याजम् ळावनाकड ेवादय कयणम्ात आरेरा आशे. वदय 
ग्राभीण रूगण्ारमारा डीडीओ कोड प्राऩत् झारा आशे. मा ग्राभीण रूगण्ारमात आलळम्क मंत्रवाभुग्री उऩकयणे 
उऩरफध् कयणम्ाफाफतचा प्रवत्ाल वुधद्ा जजरश्ा ळरम् चचकीतव्कांचम्ा भाधम्भातुन ळावनाकड ेवादय कयणम्ात 
आरा आशे. मावंदबाात आयोगम् भंत्री याजेळ टोऩे ल आयोगम् वलबागाचे प्रधान वचचल श्री. लम्ाव माचंम्ाळी चचाा 
केरेरी आशे. वफंंचधत मंत्रणांनी मावंफंधीचा ऩाठऩुयाला करून ग्राभीण रूगण्ारम जनतेचम्ा वेलेत रलकयात रलकय 
रूजु कयणम्ाची आलळम्कता आशे, अवेशी आ. भुनगंटीलाय मालेऱी झारेरम्ा आढाला फैठकीत भश्णारे. 
 


