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मनपा आयुक्त स्ित: उतरऱे रस््यािर
रस््यािर दिसणाऱ्या नागररकांना घरी जाण्यार्े आिाहन

नागपरू , ता. २१ : कोयोनाचा प्रादब
ु ााल योखण्मावाठी याज्म ळावनाने आणण नंतय
जिल्शा ल भनऩा प्रळावनाने ‘नागऩयू रॉक डाऊन’चे आदे ळ काढरे. त्माची

अंभरफिालणी कयण्माकरयता नागऩयू भशानगयऩालरकेचे आमक्
ु त तक
ु ायाभ भंढ
ु े

स्लत: यस्त्मालय उतयरे. फशुतांळ वायीच दक
ु ाने फंद अवतानाशी यस्त्मांलय
नागरयकांना ऩाशून त्मांना घयी याशण्माचे आलाशन केरे. िी एक-दोन दक
ु ाने वरू
ु
शोती, त्मांना फंद ठे लण्माचे आदे ळ ददरे.

भनऩा आमक्
ु त तक
ु ायाभ भंढ
ु े शे ळननलायी (ता. २१) वकाऱी १० लािता भनऩा

कामाारमातून भनऩाच्मा वंफधं धत अधधकाऱमांवश फाशे य ऩडरे. पुटाऱा, वेलभनयी
दशल्व, शिायी ऩशाड अवा दौया कयीत ते फडीरा ऩोशचरे. व्शे यामटी चौकातीर
भन
ू राईट वरु
ु ददवताच त्मांनी आऩरे लाशन त्मा दक
ु ानावभोय थांफवलरे.

भन
ू राईटच्मा व्मलस्थाऩकांना ‘रॉक डाऊन’च्मा आदे ळाची भादशती दे त तात्काऱ
दक
ु ान फंद कयण्माव वांधगतरे. भनऩा आमक्
ु तांच्मा आदे ळानंतय तातडीने
भन
ू राईट फंद कयण्मात आरे.

तेथन
ू त्मांचा तापा भशार, फडकव चौक ऩरयवयात ऩोशोचरा. भनऩा प्रळावनाच्मा
आदे ळाची अंभरफिालणी कयीत फशुतांळ दक
ु ानदायांनी आऩरी दक
ु ाने फंद ठे लरी
शोती. भात्र, िी काशी दक
ु ाने वरू
ु शोती त्मा दक
ु ानात आमक्
ु त तक
ु ायाभ भंढ
ु े
आणण त्मांचा तापा ऩोशोचरा. त्मांना फघताच वला दक
ु ानदायांनी आऩरी दक
ु ाने
फंद ठे लरी आणण ऩढ
ु ीर आदे ळ मेईऩमंत ती वरू
ु कयणाय नवल्माचे आश्लावन
ददरे.

मानंतय तेथन
ू आमक्
ु तांचा तापा थेट भोभीनऩऱु मात ऩोशोचरा. आमक्
ु त तक
ु ायाभ
भंढ
ु े शे गाडीतून उतयरे आणण भोभीनऩऱु मातीर फािायऩेठेत ऩामी फपयरे. िी-िी
दक
ु ाने वरु
ु ददवरी त्मांना तातडीने ती फंद कयण्माव वांधगतरे. माव्मनतरयक्त

भोभीनऩऱु मात अनेक दठकाणी नागरयकांची गदी आढऱून आरी. त्मा गदीराशी

भागादळान कयीत कोयोनाचा प्रादब
ु ााल टाऱण्मावाठी ळावनाच्मा ऩढ
ु ीर आदे ळाऩमंत
नागरयकांनी गदी टाऱाली, अवे आलाशन केरे.

कडक कारिाईस भाग पाडू नका : आयक्
ु त मंढ
ु े

ळावनाने आणण स्थाननक प्रळावनाने आदे ळ काढल्मानंतयशी आणण

प्रवायभाध्मभांच्मा भाध्मभातून आलाशन केल्मानंतयशी नागरयकांना अद्माऩशी
ऩरयजस्थतीचे गांबीमा कऱरे नाशी. कोयोनाचा प्रादब
ु ााल शोऊ नमे, मावाठी शी

काऱिी ऩढ
ु ीर काशी ददलव घ्मामची आशे . त्माभऱ
ु े कुठरेशी अत्मालश्मक काभ
अवल्मालळलाम घयाफाशे य ऩडू नमे, अवे आलाशन भनऩा आमक्
ु त तक
ु ायाभ भंढ
ु े
मांनी ळक्र
ु लायी (ता. २१) दऩ
ु ायी घेतरेल्मा ऩत्रऩरयऴदे च्मा भाध्मभातन
ू केरे.

वलनाकायण यस्त्मालय िो ददवेर त्मांच्मालय कडक कायलाई कयण्माचा इळायाशी
त्मांनी ददरा.

प्रळावनाच्मा आदे ळाचे नागरयकांनी ऩारन केरे नाशी तय नाईरािास्तल

प्रळावनारा कडक ऩालरे उचराले रागतीर. त्माभऱ
ु े नागरयकांनी घयी याशाले नाशी
तय आम्शाराच कडक ऩालरे उचराली रागतीर, अवा गलबात इळाया दे त

‘कोयोना’ वंदबाात प्रळावन फकती गंबीय आशे , माफाफत वच
ू क वलधान केरे.

कोयोनाचा वंवगा िय भोठ्मा प्रभाणात झारा तय नागरयकांना बवलष्मात फयाच
त्राव शोईर. आदे ळाची अंभरफिालणी काटे कोयऩणे कयण्मावाठी नागरयकांचे

वशकामा आलश्मक आशे . कुठरेशी कठोय ऩालरे उचरण्मावाठी प्रळावनारा बाग

ऩाडू नका, अवा इळायाशी त्मांनी मालेऱी ददरा. अळी लेऱ नागरयकांनी मेऊ दे ऊ
नमे. त्माभऱ
ु े ऩन्
ु शा ऩन्
ु शा आम्शी नागरयकांनी घयाफाशे य ऩडू नमे, कुटुंफीमांनाशी

फाशे य ऩडू नमे, अळी कऱकऱीची वलनंती कयीत अवल्माचे वांधगतरे. िे ऑटो,

खावगी काय, अन्म खावगी लाशने आणण दच
ु ाकीने ळशयात फपयत आशे , त्मांनीशी

तात्काऱ ळशयातीर आलागभन फंद कयाले. ते िय अनालश्मक काभाने फपयत
अवतीर तय त्मांच्मालय ऩोलरव कायलाई कयण्मात मेईर, अवेशी त्मांनी

वांधगतरे. वलनाकाभाने ळशयात फपयत अवरेल्मा नागरयकांना आता ऩोलरव

िागोिागी वलचायणा कयतीर. त्मांनी वांधगतरेरे कायण ऩटरे नाशी तय अळा

व्मक्तींलय गन्
ु शा दाखर कयण्मात मेणाय अवल्माचे त्मांनी वांधगतरे. प्रळावनाने
‘रॉक डाऊन’ आणण ‘ळट डाऊन’चा आदे ळ नागरयकांनी घयातच याशाले, मावाठी
ददरा. त्माभऱ
ु े वट्
ु मा वभिून दच
ु ाकीने ळशयात पेयपटका भायण्माचे धाडवशी
करु नका, अवा गलबात इळाया त्मांनी ददरा.

प्रत्मेक ऩरयजस्थतीचा आम्शी आढाला घेत आशोत. ऩरयजस्थतीलय आभचे ननमंत्रण

आशे . वला अधधकायी आऩल्मारा प्रादब
ु ााल शोऊ नमे, मावाठी प्रमत्न कयीत आशे त.
वंऩण
ू ा ळशय फंद कयण्माची लेऱ मेऊ दे ऊ नका, अवे आलाशन त्मांनी मालेऱी
केरे.

