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-   तर नागपुरात पुन्हा ‘ऱॉकडाऊन’ 

मनपा आयुक्त तुकाराम मंुढे यांचा इशारा : दिशाननिेशांचे कडक पाऱन 
करण्याचे आिाहन 

नागपूर : नागऩयुात गेल्मा काही ददलसात झऩाट्माने लाढरेरी कोव्हहड-१९ रुगणाांची सांख्मा ही चचांतचेी फाफ 
आहे. रॉकडाऊन शळथीर झाल्मानांतय सरुू झारेल्मा ‘शभळन बफगीन अगेन’ अांतगगत नागरयकाांना दैनांददन 
हमलहाय सरुू कयण्माची सटू देण्मात आरी. ऩयांत,ु हे कयताना ददळाननदेळाांच ेऩारन कयणे फांधनकायक आहे. 
नागऩयुात नागरयकाांकडून ददळाननदेळाांच ेऩारन होत नाही, हे गेल्मा काही ददलसाांत रुगणसांख्मेत झारेल्मा 
लाढीने शसद्ध केरे आहे. माऩढेुही जय अळीच ऩरयव्थथती यादहरी तय नागऩयुात ऩनु्हा ‘रॉकडाऊन’ कयण्माचा 
ननणगम घेण्मात मेईर, असा इळाया भनऩा आमकु्त तकुायाभ भुांढे माांनी ददरा. 

नागऩयुातीर कोयोनाच्मा ऩरयव्थथतीलय ळननलायी (ता. ११) भनऩा आमकु्त तकुायाभ भुांढे माांनी एका 
व्हहडडओच्मा भाध्मभातनू नागरयकाांळी सांलाद साधरा. मा सांलादादयम्मान तमाांनी कोयोनासांदबागत 
नागऩयुातीर ऩरयव्थथतीलय बाष्म केरे. त ेम्हणारे, नागऩयुात कोयोनाचा ऩदहरा रुगण ११ भाचग योजी 
आढऱरा होता. आज ११ जरु ैआहे. चाय भदहन्मात रुगणाांची सांख्मा १७८९ इतकी आहे. भात्र, ही सांख्मा 
गेल्मा दीड भदहन्मात झऩाट्माने लाढरी. याज्म ळासनाने १ जूनऩासनू रॉकडाऊनभध्मे शळचथरता देत 
‘शभळन बफगीन अगेन’ सरुु केरे. माअांतगगत काही फांधने ऩाऱून आणण ददळाननदेळाांच ेऩारन करून 
नागरयकाांना आऩरे दैनांददन हमलहाय कयण्माची भबुा ददरी. जय आलश्मकता नसेर तय घयाफाहेय ऩडूच नमे, 
असेही याज्म ळासनाने म्हटरे होत.े भात्र, याज्म ळासन आणण थथाननक ऩातऱीलय भहानगयऩाशरकेने 
ददरेल्मा ददळाननदेळाांच ेसयागस उल्रांघन होत असल्माच ेरऺात आरे आहे. खासगी ककां ला ळासकीम 
कामागरमात १५ हमक्ती ककां ला १५ टक्के माऩेऺ ा जी सांख्मा अचधक असेर तमा सांख्मेत कभगचाऱमाांना 
फोरालनू काभ कयण्माच भबुा देण्मात आरी होती. ऩयांत ुतमाचेही उल्रांघन होत आहे. दकुाने सरुु 
कयण्मासांदबागतीर काही ननमभ आहेत. फाजाय ऩरयसयातीर दकुाने एका फाजचूी एक ददलस आणण दसुऱमा 
फाजूची दसुऱमा ददलळी उघडाली, तसे ददलस ठयलनू देण्मात आरे आहेत. दकुाने सरुू ठेलण्माचा लेऱ हा 
सकाऱी ९ त ेसामांकाऱी ७ असा आहे. भात्र, हा ननमभही ऩाऱरा जात नाही. दकुानात मेणाऱमा ग्राहकाांनी 
सोळर डडथटांशस ांग ऩाऱाल,े भाथकचा लाऩय कयाला मा ननमभाांचे ऩारन कयण्माची जफाफदायी दकुान 



भारकाांची आहे. तमाकडहेी दरुगऺ  होत असल्माचे ददसत आहे. अनेक जण वलनाकायण ळहयात कपयत आहे. 
दचुाकीांलय दोन हमक्ती तय चाय चाकी लाहनाांत ऩाच-ऩाच हमक्ती कपयत आहे. ऩरयणाभी आता नागऩयू 
ळहयात कोयोना फाधीताांची सांख्मा झऩाट्माने लाढत आहे. 

ही ऩरयव्थथती अळीच यादहरी, नागरयकाांनी ननमभाांचे ऩारन केरे नाही तय आणखी काही कठोय ननणगम 
घ्माले रागतीर. ऩनु्हा रॉकडाऊनचा ननणगम घ्माला रागेर. तमाभऱेु ददळाननदेळाांचे ऩारन कया, थलत: 
सयुक्षऺत याहा आणण इतयाांनाही सयुक्षऺत ठेला, असे आलाहन भनऩा आमकु्त तकुायाभ भुांढे माांनी केरे आहे. 

उल्ऱघंन करणाऱयांिर होणार गनु्हा िाखऱ 

रॉकडाऊनचा ननणगम घेण्माअगोदय सोभलायऩासनू भनऩा आणण ऩोशरस प्रळासन ननमभाांचे उल्रांघन 
कयणाऱमाांलय ‘लॉच’ ठेलणाय आहे. कुणी ननमभ तोडताना आढऱून आल्मास भनऩा आणण ऩोशरस ननमांत्रण 
कऺारा तमाची भादहती नागरयकाांनी द्माली. अळा ननमभ भोडणाऱमा हमक्ती, सांथथा, खासगी कामागरमे 
आदीांलय कठोय कायलाई कयण्मात मेणाय आहे. लेऱप्रसांगी तमाांच्मालय गनु्हाही दाखर कयण्मात मेईर, असा 
इळाया आमकु्त तकुायाभ भुांढे माांनी ददरा आहे. 

मध्यिती कारागहृ निा ‘हॉटस्पॉट’ 

नागऩयू भध्मलती कायागहृातीर ५०० कैद्माांची चाचणी कयण्मात आरी. तमाऩकैी सभुाये ३०० कैदी कोयोना 
ऩॉणझदटहह असल्माचे ननष्ऩन्न झारे. अजून सभुाये १२०० जणाांची चाचणी हहामची आहे. तमातनू भोठा 
आकडा सभोय मेण्माची ळक्मता आहे. एकां दयच भध्मलती कायागहृ आता कोयोनाचा नला ‘हॉटथऩॉट’ झारा 
आहे. असे हॉटथऩॉट नागऩयू ळहयात इतयत्र तमाय होऊ नमे, असे लाटत असेर तय कोयोनाची साखऱी 
खांडडत कयण्मासाठी ददळाननदेळाांचे ऩारन कया, असे आलाहन आमकु्त तकुायाभ भुांढे माांनी केरे आहे.  

 


