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खबरदारी तुमची, जबाबदारी आमची…!
मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे भाळननक आळाहन :
नागपुरात १४ नळे कोरोना पॉझिटीव्ह रुग्ण

जबऱपूरचे ४, कामठी येथीऱ एक आझण नागपुरातीऱ ९ रुग्णांचा समाळेऴ
नागपरू , ता. १२ : नागऩयू ळहयाभध्मे कोयोनाचा धोका आणखी लाढरा आहे . रुगणाांची सांख्मा लाढतेच आहे .

ककभान आतातयी रॉकडाऊनदयम्मान घयाच्मा फाहे य ऩडू नका. नागऩयू भहानगयऩालरका, जिल्हा प्रळासन
आणण ऩोलरस प्रळासन िनतेची काऱिी घेते आहे . तम्
ु ही खफयदायी घ्मा, आम्ही िफाफदायी घेतो, मा

ळब्दात नागऩयू भहानगयऩालरकेचे आमक्
ु त तक
ु ायाभ भढ
ुां े माांनी बालननक आलाहन कयीत रोकाांना सहकामय
कयण्मासाठी साद ददरी.

यवललायी (ता.१२) ळहयात १४ नलीन कोयोना ऩॉणिटीव्ह रुगण आढऱरे आहे त. मा ऩार्शलयबभ
ू ीलय आमक्
ु त
तक
ु ायाभ भढ
ुां े माांनी जव्हडडओ सांदेळाच्मा भाध्मभातन
ू नागरयकाांना गाांबीमय साांगगतरे आणण सहकामय कयण्माचे
आलाहन केरे.

यवललायी आढऱरल्मा १४ रुगणाांभध्मे चाय िफरऩयू चे, एक काभठी मेथीर आणण उलयरयत ९ नागऩयू
भहानगयऩालरका ऺेत्रातीर रुगण आहे त.

कोयोनाग्रस्त रुगणाांची सांख्मा लाढल्माने आऩणा सलाांना आता

आणखी िास्त काऱिी घ्माली रागणाय आहे . त्माभऱ
ु े कुणीही वलनाकायण घयाफाहे य ऩडू नमे, असे आलाहन
भनऩा आमक्
ु त तक
ु ायाभ भढ
ुां े माांनी केरे आहे .
मासांफध
ां ी

भादहती

दे ताना

भनऩा

आमक्
ु ताांनी

साांगगतरे

की, सलय

१४

ही

रुगणाांना

माऩल
ू ीच 'क्लायां टाईन' कयण्मात आरे होते. त्माांची चाचणी घेतल्मानांतय यवललायी ते कोयोना ऩॉणिटीव्ह

असल्माचे स्ऩष्ट िारे. त्माांनी ऩल
ू ीच क्लायां टाईन केल्माभऱ
ु े त्माांच्माऩासन
ू इतयत्र कोयोना ऩसयण्माची बीती

नाही. ददल्री मेथून प्राप्त भादहतीच्मा आधाये २५१ व्मक्ती आणण त्माांच्मा सांऩकायत आररे ३० अळा एकूण

२८१ व्मक्तीांना 'क्लायां टाईन' कयण्मात आरे होते. ददल्री मेथून आरेल्माांभध्मे ८ िण भऱ
ू चे िफरऩयू चे
आहे त. मा आठ िणाांऩक
ै ी चौघे कोयोनाग्रस्त असल्माने ननष्ऩन्न िारे आहे .

कोयोनाग्रस्त रुगण आढऱरेरा ऩरयसय खफयदायीच्मा दृष्टीने सीर कयण्मात मेतो. त्मानस
ु ाय सदय रुगण

याहत असरेरा सतयां िीऩयु ा, भोभीनऩयु ा ऩरयसय ऩण
य ् सीर कयण्मात आरा आहे. तय काही रुगण काटोर
ू त
योड ल काभठी योड बागातीर असन
ू तो ऩरयसयही सीर कयण्मात मेत आहे . सांसगय ऩसरू नमे मासाठी

भनऩातपे सलेऺण कयण्मात मेणाय आहे . मासाठी भनऩाने टीभ ननधायरयत केल्मा असन
ू १४ ददलस भनऩाची
चभू ननधायरयत ऩरयसय, तेथीर घये आणण रोकसांख्मा मा सलाांची भादहती घेऊन सलेऺण कयणाय आहे त. तयी
सलय नागरयकाांनी सलेऺण कयणा-मा चभर
ू ा ल भनऩा प्रळासनारा सहकामय कयाले, असे आलाहनही भनऩा
आमक्
ु त तक
ु ायाभ भढ
ुां े माांनी केरे आहे .

दऺ राहा, ऱऺणे आढलल्यास त्ळररत मनपाऱा मादहती द्या
नागऩयू भहानगयऩालरका ऺेत्रातीर रुगणाांची लाढती सांख्मा ही नागऩयू कयाांसाठी गचांतच
े ी फाफ आहे . त्माभऱ
ु े

आता प्रत्मेकारा अगधक िास्त काऱिी घ्माली रागणाय आहे . आऩल्मा ३० राख रोकाांचे आयोगम
आऩल्माच हातात आहे . त्माभऱ
ु े मा ३० राख रोकाांनाच आता ठयलामचे आहे की कोयोनाळी रढा कसा

द्मामचा. सांक्रभण लाढत आहे, दऺ याहा. अळा जस्थतीत घयाफाहे य न ऩडणे िास्त सांमजु क्तक आहे .
िीलनालर्शमक लस्तू ळक्मतो पोनलरूनच घयी भागला. फाहे य िाण्माची गयि ऩडल्मास भास्क लाऩया, सोळर

डडस्टां नलसांगचे ऩारन कया. कुणाच्मा सांऩकायत आल्मास, ताऩ, सदी, कोयडा खोकरा मेत असेर तय त्लरयत
भनऩाच्मा ननमांत्रण कऺारा भादहती द्मा. लेऱेत उऩचाय िाल्मास कोयोनाऩासन
ू रलकय फये होता मेईर.

त्माभऱ
ु े सिग याहा, ननभमाांचे ऩारन कया, प्रळासनारा सहकामय कया, असेही आलाहन भनऩा आमक्
ु त
तक
ु ायाभ भढ
ुां े माांनी केरे.

