नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर
(जनसंऩकक वळभाग)

प्रलसद्धी ऩत्रक

दि. २५ मार्क २०२०

नागऩुरात २६ ऩासून ‘कोरोना’ सर्व्हे
आयुक्त तुकाराम मुंढे यांर्ी मादहती : सहकायक
करण्यार्े आळाहन

नागऩरू , ता. २५ : नागऩयु ातीर कोयोनाफाधधत रुगणाांच्मा ननलावाऩावन
ू तीन ककरोभीटय ऩरयवयात
वर्व्शे ची घोऴणा केल्मानांतय रक्ष्भीनगय आणण धयभऩेठ झोनअांतर्ग़त मेणाऱ्मा वांऩण
ू ग़ घयाांचा वर्व्शे
ऩण
ू ग़ झारा आशे . आता गरु
ु लाय २६

भाचग़ऩावन
ू आता मा दोन झोन र्व्मनतरयक्त वांऩण
ू ग़ नागऩयू ळशयात वर्व्शे शोणाय अवन
ू मावाठी नाग
रयकाांनी वशकामग़ कयण्माचे आलाशन नागऩयू भशानगयऩालरकेचे आमक्
ु त तक
ु ायाभ भढ
ुां े माांनी केरे
आशे .

नागऩयू भशानगयऩालरकेचे आमक्
ु त तक
ु ायाभ भढ
ुां े माांच्मा आदे ळानव
ु ाय उलग़यीत आठ झोनभध्मेशी शा
वर्व्शे कयण्मात मेणाय आशे .

‘कोयोना’वलऴमक जनजागत
ू े शे वर्व्शे षण कय
ृ ी आणण ळशयातीर आयोगमाची भाहशती अळा दशु े यी शे तन
ण्मात मेणाय आशे. मा वांऩण
ू ग़ वर्व्शे षणादयम्मान वांऩण
ू ग़ नागरयकाांची भाहशती घेण्मात मेणाय आशे.

आयोगमवलऴमक प्रश्न वलचायण्मात मेणाय आशे. नागरयकाांनी वलचायरेल्मा प्रश्नाांची उत्तये द्माली. आ
ऩल्मा घयाऩमंत मेणाऱ्मा प्रत्मेक कभग़चाऱ्माांकडे ओऱखऩत्र याशणाय आशे त. त्माभऱ
ु े त्माांना वशकामग़

कयण्माचे आलाशन आमक्
ु त तक
ु ायाभ भढ
ुां े माांनी केरे आशे . ‘रॉकडाऊन’दयम्मान काशी अडचणी मेत
अवतीर तय त्मावद्ध
ु ा आऩण त्माांना वाांगार्व्मा, अवेशी त्माांनी म्शटरे आशे .

नागरयकाांकडून भाहशती घेतल्मानांतय, ज्मा कोणारा आयोगमाचा काशी त्राव जाणलत अवेर त्माांनी

अथला त्माांच्मा कुटुांफीमाांना भनऩाच्मा ननमांत्रण कषात पोन करून माफाफत भाहशती द्मामची आशे.
कुणाराशी दलाखान्माऩमंत जाण्माची गयज नाशी. नागरयकाांनी भाहशती हदल्मानांतय डॉक्टयाांची चभू

वांफधां धत घयाऩमंत जाईर आणण तेथे उऩचाय दे ईर. त्माभऱ
ु े नागरयकाांनी प्रळावनानचे ऩढ
ु ीर आदे ळ
मेईऩमंत घयाफाशे य ऩडण्माची गयज नाशी, अवे आलाशनशी त्माांनी केरे आशे.

रक्ष्भीनगय आणण धयभऩेठ झोनभधीर वर्व्शे षणावाठी १६ चभू तमाय कयण्मात आल्मा शोत्मा. एका
चभभ
ू ध्मे २६ वदस्म अवन
ू त्मातीर २-२ वदस्म एका-एका घयी बेट दे त आशे त. आता वांऩण
ू ग़

ळशयाच्मा वर्व्शे वाठी २८८ चभू तमाय कयण्मात आल्मा अवन
ू मातीर दोन-दोन वदस्म ळशयातीर

प्रत्मेक घयी जाऊन शा वर्व्शे कये र. ‘कोयोना’च्मा ऩाश्लग़बभ
ू ीलय याज्मात अळा प्रकायचा शा ऩहशराच

वर्व्शे अवन
ू नागऩयू भशानगयऩालरकेने कोयोनाचा वांवगग़ लाढू नमे, मावाठी शे ऩाऊर उचररे आशे .
भनऩाकडून मेणाऱ्मा टीभभध्मे आयोगम वेवलका, लळषक तवेच कभग़चायी आशे त. त्माभऱ
ु े कुठराशी
दज
ु ाबाल न ठे लता त्माांना वशकामग़ कयण्माचे आलाशन आमक्
ु त तक
ु ायाभ भढ
ुां े माांनी केरे आशे .
सर्व्हे िरम्यान एकही बाधीत आढलऱा नाही

ऩल
ू ीच्मा फाधीत चाय रुगणाांच्मा घयाऩावन
ू तीन ककरोभीटयच्मा ऩरयघात वर्व्शेषण कयण्माचा ननणग़म
घेतल्मानांतय भनऩाच्मा आयोगम वलबागाने रक्ष्भीनगय आणण धयभऩेठ

झोनभध्मे वभ
ु ाये ६४ शजाय ४३६ कुटुांफातीर दोन राख ६४ शजाय ६१७ रोकाांची भाहशती घेतरी.

वलळेऴ म्शणजे दोन झोनचा वर्व्शे ऩण
ू ग़ झारा अवन
ू त्मात एकशी कोयोनाची रषणे अवरेरा अथला
फाधीत र्व्मक्ती आढऱरा नाशी. शी अत्मांत वख
ु ालश फाफ अवल्माचे आमक्
ु त तक
ु ायाभ भढ
ुां े माांनी
म्शटरे आशे .

