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भनऩा आमुक्त तुकायाभ भुुंढे माुंची वुंकल्ऩना : प्रलळेऴ रुग्णलादशकेद्लाये 
यदशलावी षेत्रात जाऊन भनऩा देतमे वेला 

  

नागपूर, ता.२६ : रॉकडाऊनभध्मे गयोदय भदशराुंच्मा आयोग्माच्मा दृष्टीने तमाुंची लेऱोलेऱी तऩावणी शोणे तवेच 
आलश्मक रवीकयण कयणे गयजेच ेआशे. कोप्रलडभुऱे वलवत्र सबतीच ेलातालयण आशे. अळात गयोदय भदशराुंच्मा वुंदबावत 
वुंबाव्म धोके टाऱण्मावाठी भनऩाने तमाुंच्मा आयोग्म तऩावणीवाठी प्रलळेऴ चभू ननधावरयत केरी आशे. भनऩा आमुक्त 
तुकायाभ भुुंढे माुंच्मा वुंकल्ऩनेतून मावाठी प्रलळेऴ रुग्णलादशका तमाय कयण्मात आरी आशे. मा रुग्णलादशकेद्लाये स्त्त्री 
योग तज्ज्स गयोदय भदशराुंच्मा यदशलावी षेत्रात जाऊन तमाुंची तऩावणी कयीत आशेत. यप्रललायी (ता.२६) ळशयातीर 
भोभीनऩुया आणण वतयुंजीऩुया बागाभध्मे चभूद्लाये गयोदय भदशराुंची आयोग्म तऩावणी कयण्मात आरी. 

नागऩूय भशानगयऩासरकेद्लाये ळशयातीर कोयोना वुंवगावच े'शॉटस्त्ऩॉट' प्रनतफुंधीत कयण्मात आरे आशेत. भनऩाच्मा 
आयोग्म प्रलबागाभापव त मा प्रनतफुंधीत षेत्रातीर अती धोकादामक गटातीर व्मक्ती ळोधण्मात आल्मा आशेत. माचाच 
ऩुढचा बाग म्शणून मा दठकाणच्मा गयोदय भदशरा ळोधून तमाुंची आयोग्म तऩावणी भनऩाद्लाये कयण्मात मेत आशे. 
प्रलळेऴ म्शणजे तऩावणीवाठी मा भदशराुंना कोणतमाशी रुग्णारमात जामची गयज नाशी. तमा याशत अवरेल्मा दठकाणी 
भनऩाची चभू मेईर ल स्त्त्री योग तज्ज्साुंभापव त आलश्मक तमा वलव तऩावण्मा केल्मा जातीर. गयोदय भदशराुंची 
यक्त, रघली तऩावणी ककुं ला रवीकयण आणण आलश्मक औऴधोऩचाय मा वलव वुप्रलधा भनऩाद्लाये घयऩोच देण्मात मेत 
आशेत. यप्रललायी (ता.२६) कोयोना वुंवगावच े'शॉटस्त्ऩॉट' ठयरेल्मा वतयुंजीऩुया आणण भोभीनऩुया बागात जाऊन मेथीर 
गयोदय भदशराुंची आयोग्म तऩावणी कयण्मात आरी. जन्भारा मेणा-मा फाऱारा कोणतमाशी धोका याशू नमे, आई आणण 
फाऱाच ेआयोग्म चाुंगरे यशाले मा उद्देळाने भनऩाद्लाये शी वुप्रलधा वुरू कयण्मात आरी आशे. 

आयोग्म तऩावणीवश घेणाय 'स्त्लफॅ' 



गयोदय भदशराुंच ेवुंबाव्म धोके टाऱण्मावाठी तमाुंच्मा आयोग्म तऩावणीवश तमाुंचा कोयोना चाचणीवाठी 'स्त्लॅफ'शी 
घेण्मात मेणाय आशे. मावाठी भदशराुंना प्रलरगीकयण कषात याशण्माची गयज नाशी. 'स्त्लॅफ'चा अशलार ननगेदटव्श 
यादशल्माव तमाुंना कुठेशी जाण्माची गयज नाशी. भात्र  'स्त्लॅफ'चा अशलार ऩॉणिटीव्श आल्माव तमाुंना रुग्णारमात 
दाखर करून तज्ज्स डॉक्टयाुंभापव त तमाुंच्मालय उऩचाय केरे जातीर. अतमुंत वुयक्षषतरयतमा शे 'स्त्लॅफ' घेण्मात मेत.े 
रुग्णलादशकेभध्मे कोयोना 'स्त्लॅफ' घेण्मावाठी प्रलळेऴ व्मलस्त्था कयण्मात आरी आशे. 'स्त्लॅफ' घेणाये डॉक्टयच ेपक्त दोन्शी 
शात फाशेय मेतात ल चाचणी केरी जात.े वुंवगव टाऱण्मावाठी अतमुंत वुयक्षषतरयतमा शी चाचणी केरी जात आशे. आई 
आणण शोणा-मा फाऱाच्मा आयोग्माच्मा दृष्टीने शी चाचणी शोणे आलश्मक आशे. स्त्लतःरा आणण मेणा-मा फाऱाच े
आयोग्म चाुंगरे यशाले मावाठी ळशयातीर वलव दठकाणच्मा भदशराुंनी तऩावणीवाठी ऩुढे माल ेल भनऩाच्मा आयोग्म 
चभूरा वशकामव कयाल,े अवे आलाशन भनऩा आमुक्त तुकायाभ भुुंढे माुंनी केरे आशे. 

 


