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महापौर संदीप जोशी यांना ‘कोरोना योद्धा’ 
सन्मान 

कॉम्हाड-सीएचपीए आतंरराष्ट्रीय स्ियंसेिी संस्थेने केऱा गौरि : 
महापौरांतरे्फ सन्मान शहीदांना समवपकत 

 

नागपरू, ता. १७ : कोव्हिड ळवै्वळक मिामारीच्या कालात ‘फं्रट ऱाईन ळॉररयर’ म्िणून 
आहिानात्मक काऱाळधीत कोव्हिड-१९ च ेसंक्रमण थांबवळण्यासाठी ऱढणाऱ्या मिाऩौर 
संदीऩ जोऴी यांचा यकेू येथीऱ कॉम्िाड आणण सीएचऩीए या आंतरराष्ट्रीय स्ळयंसेळी 
संस्थेच्या ळतीन े ‘कोरोना योद्धा’ म्िणून सन्मान करण्यात आऱा. कॉम्िाडच े
काययकारी संचाऱक डॉ. उदय बोधनकर यांनी त्यांचा सत्कार केऱा.   
  

याळेली भाजऩा ळदै्यकीय आघाडीच े सिसंयोजक डॉ. गिरीऴ चरड े उऩव्स्थत िोते. 
याळेली बोऱताना डॉ. उदय बोधनकर म्िणाऱे, कॉम्िाड, सीएचऩीए िी आंतरराष्ट्रीय 
स्तराळरीऱ स्ळयंसेळी संस्था आिे. ५४ देऴांमध्ये या संस्थेच े कायय आिे. कोव्हिड 
कालात या संस्थेने कोरोना योद्धांना सतत प्रोत्सािन ददऱे. नािऩरुात मिाऩौर संदीऩ 
जोऴी यांनी या ऴिराच ेप्रथम नािररक म्िणून स्ळत: रस्त्याळर उतरऱे. ऱढण्यासाठी 
त्याि आणण समऩयण िे िुण ऱाितात. मिाऩौर संदीऩ जोऴी यानंी कोव्हिड कालात 



या िणुांचा ऩररचय देत नािररकांना नेिमीच सतकय  केऱे. कोव्हिडकालात संऩणूय 
नािऩरु ऴिर, ळॉडय ळ ळस्त्या, झगु्िी झोऩडी  ग्रामीण नािऩरू व्जथे सवुळधांचा 
अभाळ आिे अऴा भािात स्ळत: ऩढेु येत त्यांनी कायय केऱे. ऱोकांसाठी रस्त्याळर 
उतरून एक योद्ध्याप्रमाणे ते ऱढऱे. यंत्रणेऱािी कामाऱा ऱाळऱे. त्यांची िी भमूमका 
या ऴिराच्या आरोग्याच्या दृष्ट्टीने दिताळि िोती. कोव्हिडवळरुद्धच्या प्रत्येक ऱढ्यात 
त्यांनी दिरीरीन ेभाि घेतऱा आणण नािऩरूकरांसमोर आदऴय उभा केऱा. त्यांच्या या 
कायायचा िौरळ ‘कोरोना योद्धा’ म्िणून करताना आम्िाऱा साथय अमभमान असयायाच े
कॉम्िाडच ेकाययकारी संचाऱक डॉ. उदय बोधनकर यांनी सागंितऱे. 
कॉम्िाडच ेकाययकारी संचाऱक डॉ. उदय बोधनकर यांनी स्मतृतगचन्ि, आत्मचररत्रऩर 
ऩसु्तक, कॉम्िाडची डडरेक्टरी देऊन िा सन्मान केऱा. भाजऩा ळदै्यकीय आघाडीच े
सिसंयोजक डॉ. गिरीऴ चरड ेयांनीिी ऩषु्ट्ऩिुच्छ देऊन त्यांचा सत्कार केऱा. 
  

सन्मान शहीदांना समवपकत : महापौर 

मिाऩौर संदीऩ जोऴी यांनी या सन्मानाबद्दऱ कॉम्िाडच ेआभार मानऱे. िा सन्मान 
आऩऱा नसनू कोव्हिड कालात फं्रट ऱाईनळर ऱढणाऱ्या प्रत्येक डॉक्टरांचा, 
ऩररचाररकांचा, आरोग्य कमयचाऱ्यांचा, ऩोमऱसांचा आणण प्रत्येक काययकत्याांचा आिे. 
कोव्हिडऴी ऱढा देताना ऴिीद झाऱेयाया योद्ध्यांना आऩण िा सन्मान समवऩयत 
करीत असयायाच ेत्यानंी याळेली सागंितऱे. 
 

 


