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नागऩरू, ता. २५ : नागऩयुातीर कोयोनाफाधधत रुगणाांच्मा ननलावाऩावनू तीन ककरोभीटय ऩरयवयात 
वर्व्शेची घोऴणा केल्मानांतय रक्ष्भीनगय आणण धयभऩेठ झोनअांतर्ग़त मेणाऱ्मा वांऩणूग़ घयाांचा वर्व्शे 
ऩणूग़ झारा आशे. आता गरुुलाय २६ 
भाचग़ऩावनू आता मा दोन झोन र्व्मनतरयक्त वांऩणूग़ नागऩयू ळशयात वर्व्शे शोणाय अवनू मावाठी नाग
रयकाांनी वशकामग़ कयण्माच ेआलाशन नागऩयू भशानगयऩालरकेचे आमकु्त तकुायाभ भुांढे माांनी केरे 
आशे. 
नागऩयू भशानगयऩालरकेच ेआमकु्त तकुायाभ भुांढे माांच्मा आदेळानवुाय उलग़यीत आठ झोनभध्मेशी शा 
वर्व्शे कयण्मात मेणाय आशे. 
‘कोयोना’वलऴमक जनजागतृी आणण ळशयातीर आयोगमाची भाहशती अळा दशेुयी शेतनेू शे वर्व्शेषण कय
ण्मात मेणाय आशे. मा वांऩणूग़ वर्व्शेषणादयम्मान वांऩणूग़ नागरयकाांची भाहशती घेण्मात मेणाय आशे. 
आयोगमवलऴमक प्रश्न वलचायण्मात मेणाय आशे. नागरयकाांनी वलचायरले्मा प्रश्नाांची उत्तये द्माली. आ
ऩल्मा घयाऩमतं मेणाऱ्मा प्रत्मेक कभग़चाऱ्माांकड ेओऱखऩत्र याशणाय आशेत. त्माभऱेु त्माांना वशकामग़ 
कयण्माच ेआलाशन आमकु्त तकुायाभ भुांढे माांनी केरे आशे. ‘रॉकडाऊन’दयम्मान काशी अडचणी मेत 
अवतीर तय त्मावदु्धा 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 दलाखान्माऩमतं जाण्माची गयज नाशी. नागरयकाांनी भाहशती हदल्मानांतय डॉक्टयाांची चभ ू
वांफांधधत घयाऩमतं जाईर आणण तथेे उऩचाय देईर. त्माभऱेु नागरयकाांनी प्रळावनानचे ऩढुीर आदेळ
 मेईऩमतं घयाफाशेय ऩडण्माची गयज नाशी, अव ेआलाशनशी त्माांनी केर ेआशे. 



रक्ष्भीनगय आणण धयभऩेठ झोनभधीर वर्व्शेषणावाठी १६ चभ ूतमाय कयण्मात आल्मा शोत्मा. एका 
चभभूध्मे २६ वदस्म अवनू त्मातीर २-२ वदस्म एका-एका घयी बेट देत आशेत. आता वांऩणूग़ 
ळशयाच्मा वर्व्शेवाठी २८८ चभ ूतमाय कयण्मात आल्मा अवनू मातीर दोन-दोन वदस्म ळशयातीर 
प्रत्मेक घयी जाऊन शा वर्व्शे कयेर. ‘कोयोना’च्मा ऩाश्लग़बभूीलय याज्मात अळा प्रकायचा शा ऩहशराच 
वर्व्शे अवनू नागऩयू भशानगयऩालरकेने कोयोनाचा वांवगग़ लाढू नमे, मावाठी शे ऩाऊर उचररे आशे. 
भनऩाकडून मेणाऱ्मा टीभभध्मे आयोगम वेवलका, लळषक तवेच कभग़चायी आशेत. त्माभऱेु कुठराशी 
दजुाबाल न ठेलता त्माांना वशकामग़ कयण्माचे आलाशन आमकु्त तकुायाभ भुांढे माांनी केरे आशे. 
  

सर्व्हेिरम्यान एकही बाधीत आढलऱा नाही 
ऩलूीच्मा फाधीत चाय रुगणाांच्मा घयाऩावनू तीन ककरोभीटयच्मा ऩरयघात वर्व्शेषण कयण्माचा ननणग़म 
घेतल्मानांतय भनऩाच्मा आयोगम वलबागाने रक्ष्भीनगय आणण धयभऩेठ 
झोनभध्मे वभुाये ६४ शजाय ४३६ कुटुांफातीर दोन राख ६४ शजाय ६१७ रोकाांची भाहशती घेतरी. 
वलळऴे म्शणजे दोन झोनचा वर्व्शे ऩणूग़ झारा अवनू त्मात एकशी कोयोनाची रषणे अवरेरा अथला 
फाधीत र्व्मक्ती आढऱरा नाशी. शी अत्मांत वखुालश फाफ अवल्माचे आमकु्त तकुायाभ भुांढे माांनी 
म्शटरे आशे.  

 


