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नागपूर, ता. २९ : जगबय कोयोना लामयसने थभैान घातरा असरा तयी आजही अनेक भाणसाांना 
घयी फसून याहता मेत नाही. अनेकाांना भहत्लाच्मा ड्मुटीसाठी तय काहीांना सभाजसेलेसाठी फाहेय 
ऩडाले रागत आहे. अश्मालेऱी त्माांना स्लत्च्मा सुयऺेची काऱजी घेणे आलश्मक आहे. मा 
सुयऺेभध्मे सलाात भहत्लाच ेआहे ते तोंडारा भास्क रालणे. नाकातोंडालाटे ळयीयात प्रलेळ कयणाया 
हा योग नांतय अत्मांत जीलघेणे रूऩ घेतो, त्माभुऱे प्रत्मेकाने ननदान भास्कचा उऩमोग कयणे गयजेच े
आहे.  अचानक उद्भलरेल्मा मा सांकटाभुऱे इतक्मा भाणसाांना सुयऺेची साधने फाजायातून उऩरब्ध 
होणे ळक्म होत नाही. म्हणून बाजऩाच्मा भहहरा आघाडीच्मा सदस्माांनी ही जफाफदायी स्लत्च्मा 
खाांद्मालय घेतरी आणण सलाांनी सुयक्षऺत ऩद्धतीने आजऩमांत १०१५० भास्क तमाय करून सेलेकयी 
आणण गयजलांताांभध्मे  लाटऩ केरे आहे. 
  

सध्मा भहहरा आघाडीच्मा अध्मऺ ऩदाची जफाफदायी साांबाऱत असरेल्मा कीनतादा अजभेया माांच्मा 
भागादळानात वलवलध ऩदाांलय असूनही मा सांकट काऱात जफाफदायी घेऊन भास्क तमाय करून 
देण्माच ेहे सेलाकामा मा भहहरा कयीत आहेत. ळहयबयात १० कें द्र तमाय करून लेगलेगळ्मा 
कामाकत्माा भहहराांना ही जफाफदायी देण्मात आरी आहे. नव्मा थानाच ेकाऩड भास्क फनलण्मासाठी 
लाऩयरे जात असून प्रशळक्षऺत शळराई कयणाऱ्मा भहहराांना सुयऺेच ेसगऱे ननमभ सभजालून ते 
शळलून घेतरे जात आहेत. लेगलेगळ्मा टप्प्माांलय वलवलध कें द्राांलय आताऩमांत १०,१५० भास्क तमाय 
केरे गेरे, जे सेलाकामाात रागरेल्मा कामाकत्माांऩमांत तसेच नगयसेलकाांच्मा भापा त लेगलेगळ्मा 
प्रबागातीर गयीफ लस्त्माांभध्मे आणण गयजूलांताांभध्मे लाटऩ कयण्मात आरे आहे. कोयोनाच्मा सांकट 
काऱात आभचाही हातबाय मा देळकामाात रागत असल्माच ेसभाधान मा कामाात सहबाग घेणाऱ्मा 
भहहरा कामाकत्माांनी फोरून दाखलरा.   ''गयजू भहहराांकडून हे भास्क शळलून घेण्माने त्माांना 
योजगाय देखीर उऩरब्ध होतो त्माभुऱे त्माांच्मा उऩजीवलकेसाठीही ह्माची भदत होत असल्माच े
सभाधान आहे'' असे मालेऱी कीनतादा अजभेया ह्माांनी साांगगतरे. 

  

कोणी ककती मास्क केऱीत? 



भास्क तमाय कयण्मासाठी जी १० कें द्र ळहयात तमाय कयण्मात आरी आहेत, त्मा कें द्राची 
जफाफदायी भहहरा ऩदागधकाऱ्माांना देण्मात आरी आहे. भाजी भहाऩौय अचाना डहेनकय माांच्मा 
नेततृ्लातीर कें द्रालय आताऩमांत सात हजाय भास्क तमाय कयण्मात आरे. अनसुमा गुप्ता माांच्मा 
नेततृ्लातीर कें द्रालय १७००, दभमांती ऩटेर माांच्मा नतेतृ्लातीर कें द्रालय ३००, सगुण कूकुरायी माांच्मा 
कें द्रालय २००, श्रद्धा ऩाठक माांच्मा नेततृ्लातीर कें द्रालय २००, नीशरभा फालणे माांच्मा कें द्रालय २००, 
सांध्मा नायखेड ेमाांच्मा कें द्रालय १५०, भामा हाड ेमाांच्मा कें द्रालय १५०, प्रनतबा लैयागड ेमाांच्मा कें द्रालय 
१०० तय ऩल्रली ळाभकुऱे माांच्मा कें द्रालय १५० भास्क आताऩमांत तमाय कयण्मात आरे.   

 


