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मनपा आयुक्त स्ित: उतरऱे रस््यािर 

रस््यािर दिसणाऱ्या नागररकांना घरी जाण्यारे् आिाहन 

नागपरू, ता. २१ : कोयोनाचा प्रादबुााल योखण्मावाठी याज्म ळावनाने आणण नंतय 
जिल्शा ल भनऩा प्रळावनाने ‘नागऩयू रॉक डाऊन’च ेआदेळ काढरे. त्माची 
अंभरफिालणी कयण्माकरयता नागऩयू भशानगयऩालरकेच ेआमकु्त तुकायाभ भुंढे 
स्लत: यस्त्मालय उतयरे. फशुतांळ वायीच दकुाने फंद अवतानाशी यस्त्मांलय 
नागरयकांना ऩाशून त्मांना घयी याशण्माच ेआलाशन केरे. िी एक-दोन दकुाने वरुू 
शोती, त्मांना फंद ठेलण्माच ेआदेळ ददरे. 
भनऩा आमकु्त तकुायाभ भुंढे शे ळननलायी (ता. २१) वकाऱी १० लािता भनऩा 
कामाारमातून भनऩाच्मा वंफंधधत अधधकाऱमांवश फाशेय ऩडरे. पुटाऱा, वेलभनयी 
दशल्व, शिायी ऩशाड अवा दौया कयीत त ेफडीरा ऩोशचरे. व्शेयामटी चौकातीर 
भनूराईट वरुु ददवताच त्मांनी आऩरे लाशन त्मा दकुानावभोय थांफवलरे. 
भनूराईटच्मा व्मलस्थाऩकांना ‘रॉक डाऊन’च्मा आदेळाची भादशती देत तात्काऱ 
दकुान फंद कयण्माव वांधगतरे. भनऩा आमकु्तांच्मा आदेळानंतय तातडीने 
भनूराईट फंद कयण्मात आरे. 
तेथनू त्मांचा तापा भशार, फडकव चौक ऩरयवयात ऩोशोचरा. भनऩा प्रळावनाच्मा 
आदेळाची अंभरफिालणी कयीत फशुतांळ दकुानदायांनी आऩरी दकुाने फंद ठेलरी 
शोती. भात्र, िी काशी दकुाने वरुू शोती त्मा दकुानात आमकु्त तकुायाभ भुंढे 
आणण त्मांचा तापा ऩोशोचरा. त्मांना फघताच वला दकुानदायांनी आऩरी दकुाने 
फंद ठेलरी आणण ऩढुीर आदेळ मेईऩमतं ती वरुू कयणाय नवल्माच ेआश्लावन 
ददरे. 



मानंतय तेथनू आमकु्तांचा तापा थेट भोभीनऩऱुमात ऩोशोचरा. आमकु्त तकुायाभ 
भुंढे शे गाडीतून उतयरे आणण भोभीनऩऱुमातीर फािायऩेठेत ऩामी फपयरे. िी-िी 
दकुाने वरुु ददवरी त्मांना तातडीने ती फंद कयण्माव वाधंगतरे. माव्मनतरयक्त 
भोभीनऩऱुमात अनेक दठकाणी नागरयकांची गदी आढऱून आरी. त्मा गदीराशी 
भागादळान कयीत कोयोनाचा प्रादबुााल टाऱण्मावाठी ळावनाच्मा ऩढुीर आदेळाऩमतं 
नागरयकांनी गदी टाऱाली, अवे आलाशन केरे. 
  

कडक कारिाईस भाग पाडू नका : आयकु्त मुंढे 

ळावनाने आणण स्थाननक प्रळावनान ेआदेळ काढल्मानतंयशी आणण 
प्रवायभाध्मभांच्मा भाध्मभातून आलाशन केल्मानंतयशी नागरयकांना अद्माऩशी 
ऩरयजस्थतीच ेगांबीमा कऱरे नाशी. कोयोनाचा प्रादबुााल शोऊ नमे, मावाठी शी 
काऱिी ऩढुीर काशी ददलव घ्मामची आशे. त्माभऱेु कुठरेशी अत्मालश्मक काभ 
अवल्मालळलाम घयाफाशेय ऩडू नमे, अवे आलाशन भनऩा आमकु्त तकुायाभ भुंढे 
मांनी ळकु्रलायी (ता. २१) दऩुायी घेतरेल्मा ऩत्रऩरयऴदेच्मा भाध्मभातून केरे. 
वलनाकायण यस्त्मालय िो ददवेर त्मांच्मालय कडक कायलाई कयण्माचा इळायाशी 
त्मांनी ददरा. 
प्रळावनाच्मा आदेळाच ेनागरयकांनी ऩारन केरे नाशी तय नाईरािास्तल 
प्रळावनारा कडक ऩालरे उचराले रागतीर. त्माभऱेु नागरयकांनी घयी याशाले नाशी 
तय आम्शाराच कडक ऩालर ेउचराली रागतीर, अवा गलबात इळाया देत 
‘कोयोना’ वंदबाात प्रळावन फकती गंबीय आशे, माफाफत वचूक वलधान केरे. 
कोयोनाचा वंवगा िय भोठ्मा प्रभाणात झारा तय नागरयकांना बवलष्मात फयाच 
त्राव शोईर. आदेळाची अंभरफिालणी काटेकोयऩणे कयण्मावाठी नागरयकांच े
वशकामा आलश्मक आशे. कुठरेशी कठोय ऩालरे उचरण्मावाठी प्रळावनारा बाग 
ऩाडू नका, अवा इळायाशी त्मांनी मालऱेी ददरा. अळी लऱे नागरयकांनी मेऊ देऊ 
नमे. त्माभऱेु ऩनु्शा ऩनु्शा आम्शी नागरयकानंी घयाफाशेय ऩडू नमे, कुटंुफीमांनाशी 
फाशेय ऩडू नमे, अळी कऱकऱीची वलनंती कयीत अवल्माच ेवांधगतरे. िे ऑटो, 
खावगी काय, अन्म खावगी लाशने आणण दचुाकीने ळशयात फपयत आशे, त्मांनीशी 



तात्काऱ ळशयातीर आलागभन फंद कयाले. त ेि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 गुन्शा दाखर कयण्मात मेणाय अवल्माच ेत्मांनी वांधगतरे. प्रळावनान े
‘रॉक डाऊन’ आणण ‘ळट डाऊन’चा आदेळ नागरयकांनी घयातच याशाले, मावाठी 
ददरा. त्माभऱेु वटु्मा वभिून दचुाकीने ळशयात पेयपटका भायण्माच ेधाडवशी 
करु नका, अवा गलबात इळाया त्मांनी ददरा.   

प्रत्मेक ऩरयजस्थतीचा आम्शी आढाला घेत आशोत. ऩरयजस्थतीलय आभच ेननमंत्रण 
आशे. वला अधधकायी आऩल्मारा प्रादबुााल शोऊ नमे, मावाठी प्रमत्न कयीत आशेत. 
वंऩणूा ळशय फंद कयण्माची लेऱ मेऊ देऊ नका, अवे आलाशन त्मांनी मालऱेी 
केरे.  

 


