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‘ऱॉकडाऊन’िरम्यान रस्त्यािरीऱ
ऱोकांना ‘बेघर ननिाऱ्या’र्ा आसरा
स्तिच्छतेर्े धडे : ऱाभार्थयाांर्ी संऩूर्क िैद्यकीय
तऩासर्ी

नागऩरू , ता. २५ : नागऩयू भशानगयऩालरका वभाजकल्माण वलबाग आणण दीनदमार अंत्मोदम

मोजना-याष्ट्रीम नागयी उऩजीवलका अलबमानांतगगत ‘रॉकडाऊन’दयम्मान यस्तत्मालय याशणाऱ्मा आणण
पुटऩाथलय झोऩणाऱ्मा फेघयांना ळशयात अवरेल्मा ऩाचशी फेघय ननलाऱ्मांभध्मे नेण्मात मेत आशे .

कोयोना वलऴाणू प्रादब
ु ागलाच्मा ऩार्शलगबभ
ू ीलय त्मांचीशी मा फेघय ननलाऱ्माभध्मे वलळेऴ काऱजी घेतरी
जात आशे . याज्मातीर वलवलध भशानगयऩालरकांच्मा अख्मत्मायीत अवरेल्मा अळा फेघय

ननलाऱ्मांभध्मे कोयोनाच्मा ऩार्शलगबभ
ू ीलय यस्तत्मालयीर रोकांना नेऊन राबार्थमाांची वलळेऴ काऱजी
घेणायी नागऩयू भशानगयऩालरका शी याज्मात ऩहशरी ठयरी आशे .

भनऩा आमक्
ु त तक
ु ायाभ भढ
ुं े मांच्मा ननदे ळानव
ु ाय, कोयोनाची फाधा शोऊ नमे, मावाठी ळशयातीर
प्रत्मेक घटकालय रष केंहित केरे जात आशे . यस्तत्मालय याशणाये फेघय अथागत ळशयी फेघय
ननलाऱ्मातीर राबाथी शे त्मातरेच एक शोम.

नागऩयू ळशयात वीताफडी मेथीर फट
ु ी कन्मा ळाऱा, हटभकी बानखेडा मेथीर शं वाऩयु ी प्राथलभक

ळाऱा, डडप्टी लवग्नर मेथीर गरु
ु घावीदाव वभाज बलन, नाया योड मेथीर भनऩा ग्रंथारम आणण

वभाजबलन तवेच टे कडी गणेळ भंहदयाजलऱीर ये ल्ले स्तथानक ऩर
ु ाच्मा खारी अवे ऩाच ळशयी फेघय
ननलाया आशे त. ‘रॉकडाऊन’ची घोऴणा शोताचा आमक्
ंु े मांनी यस्तत्मांलयीर फेघयांना
ु त तक
ु ायाभ भढ

तातडीने फेघय ननलाऱ्मात नेण्माचे आदे ळ हदरे. त्मानव
ु ाय मंत्रणेने फेघयांना तेथे नेर.े कोयोनाच्मा

ऩार्शलगबभ
ं बागत वंऩण
ू ीलय स्तलच्छतेचे धडे हदरे जात आशे . कोयोना वलऴाणूवद
ू ग भाहशती ल घ्मालमाची
काऱजी ळावनाच्मा भाहशती ऩस्ु स्ततकेच्मा भाध्मभातन
ू दे ण्मात मेत आशे . ऩाचशी ननलाऱ्मांभधीर

राबार्थमाांना ननलाऱ्मात प्रलेळ कयण्माऩल
ू ी शात स्तलच्छ धण्
ु माव वांगण्मात मेत आशे . राबार्थमाांनी
शात कवे धुलामचे माची प्रात्मक्षषके ननलाया कभगचाऱ्मांभापगत करून दाखवलण्मात मेत आशे .

राबार्थमाांनी कोणती खफयदायी घ्माली, माचीशी भाहशती हदरी जात आशे . भास्तकवलऴमी भाहशती दे ऊन
भास्तकशी उऩरब्ध करून हदरे जात आशे .

वध्मा नागऩयु ात रॉकडाऊन वरू
ु आशे . त्माभऱ
ु े लद्ध
ृ फेघयांवोफतच वलग फेघय राबार्थमाांना भोपत

बोजन उऩरब्ध करून दे ण्मात मेत आशे . बोजनवभमी तीन पुटाचे अंतय ठे लन
ू फववलण्मात मेत
आशे . त्मांना फाशे य न ननघण्मावलऴमी वलनंती कयण्मात मेत आशे . ज्मा फेघयांना ताऩ, वदी,

खोकल्माचा त्राव अवेर ककं ला र्शलाव घेण्माव त्राव शोत अवेर अळांची वलळेऴ काऱजी घेऊन त्मांची
लैद्मकीम तऩावणी कयण्मात मेत आशे ल आलर्शमक तो औऴधोऩचाय कयण्मात मेत आशे .

वलग फेघय ननलाऱ्मांभछ्मे कीटकनाळक पलायणी कयण्मात माली मावंदबागत नागऩयू भशानगयऩालरका
आयोग्म वलबागाकडे वलनंती अजग कयण्मात आरा आशे . ऩाचशी ननलाऱ्मांभध्मे वभ
ु ाये ३०० फेघय

व्मक्ती अवन
ू कोस्व्शड-१९ फाफत जाणील जागत
ृ ी आणण प्रनतफंधात्भक उऩाममोजना कयण्मात मेत
आशे .

मा फेघय ननलाऱ्मांभध्मे बोजनाच्मा व्मलस्तथेवाठी स्तलमंवल
े ी वंस्तथांनी ऩढ
ु े मेण्माचे आलाशनशी

आमक्
ंु े मांनी केरे आशे . मावाठी उऩामक्
ु त तक
ु ायाभ भढ
ु त तथा वभाजकल्माण अधधकायी डॉ. यं जना
राडे (भो.क्र.- ९७६५५५०२१४) आणण दीनदमार अंत्मोदम मोजनेचे कामगक्रभ वभन्लमक प्रभोद
खोब्रागडे (भो.क्र. ९९२२०९३६३९) मांचेळी वंऩकग वाधण्माचे आलाशन कयण्मात आरे आशे .

