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ऱॉकडाऊन करा, मात्र ऱोकप्रतितनधींना
विश्िासाि घेऊन.. !
महाऩौर संिीऩ जोशी यांची सूचना : आर्थकक िर्
क घटकांचा
ु ऱ
विचार करण्याचे आिाहन

नागऩूर, िा. १२ : 'मिऴन बफगीन अगेन' अंतगगत राज्य ऴासनाने अनेक फाफीत मऴथथऱता ददऱी. िात्र त्याफरोफरच
ददऴाननदे ऴांचे ऩाऱन करण्याचे फंधन घातऱे. नागऩूरकरांनी या गोष्टीऱा नतऱांजऱी दे त ननयिांचे उल्ऱंघन केऱे.

त्यािल
ु े ऩन्
ु हा 'ऱॉकडाऊन' करण्याच्या आयक
ु तांनी ददऱेल्या इऴाऱ्याऱा आऩऱे सिथगन आहे . पकत ननणगय घेताना या
ऴहरातीऱ सळग ऱोकप्रनतननधींना वळश्ळासात घ्याळे, अऴी वळनंतीळजा सूचना िहाऩौर संदीऩ जोऴी यांनी केऱी आहे .

िनऩा आयुकत तुकाराि िुंढे यांनी काऱ एक व्हहडडओ प्रसाररत करून नागररकांनी ननयि ऩालऱे नाही तर नागऩुरात

संचारफंदी ऱागू कराळी ऱागेऱ असा इऴारा ददऱा. ऱॉकडाऊन मऴथथऱ झाल्यानंतर नागऩरु ात नागररकांनी ननयि ऩालऱे
नाहीत. त्यािुले रुग्णसंख्येत ळाढ झाऱी, हे ळास्तळ आहे . आयुकतांच्या या िताऴी आऩण ऩूणत
ग ् सहित आहोत.

नागररकांना जी सूट दे ण्यात आऱी त्याचा गैरपायदा घेत सरागस ननयिांचे उल्ऱंघन केऱे जात आहे . घाऱून ददऱेऱे

ननयि ऩायदली तुडवळऱे जात आहे . त्यािुले नागऩुरातीऱ कोरोना रुग्णांच्या ळाढत्या रुग्णसंख्येळर आला घाऱण्यासाठी
संचारफंदीसारखा ननणगय स्ळागताहग आहे . ऩण या ननणगयाने कष्टकरी आणण िध्यिळगीयांचे िोठे नुकसान होणार आहे .
याची चाचऩणी करण्यासाठी आयक
ु तांनी िाझ्यासोफत ऴहराचा संयक
ु त दौरा कराळा. जे हयाऩारी ननयि ऩालत नाहीत
अऴा फाजारऩेठािध्ये िहाऩौर आणण आयुकत संयुकतररत्या फपरल्यास त्यातून एक ळेगला संदेऴ जाईऱ. ऩररणािही

होईऱ. यािुले कदाथचत सिचारफंदी ऱागू करण्याची ळेलही येणार नाही. याउऩरही ऩररव्स्थती जर आटोकयाफाहे र जात
असेऱ तर ननव्श्चतच संचारफंदीचा ननणगय घ्यायऱा हळा. ऩरं तु हा ननणगय घेताना िनऩा आयुकतांनी या ऴहरातीऱ
खासदार, आिदार, िनऩा ऩदाथधकारी यांच्यासह व्जल्हाथधकारी, ऩोमऱस प्रऴासनाऱा वळश्ळासात घ्याळे. संचारफंदीचे

ननयि काय असतीऱ याळर साधकफाधक चचाग हहायऱा हळी. कारण कुठऱीही अडचण आऱी तर नागररक सळगप्रथि
ऱोकप्रनतननधीकडे येतो. नागररकांची नस जनप्रनतननधींना िादहती आहे . संचारफंदी जाहीर करण्याऩूळी जनजागत
ृ ी

कराळी. या कुठल्याही प्रयत्नांचा ऩररणाि झाऱा नाही तर नककीच संचारफंदी जाहीर कराळी, आम्ही ऱोकप्रनतननधी
म्हणून ऩूणऩ
ग णे प्रऴासनाच्या सोफत राहू, असेही िहाऩौर संदीऩ जोऴी यांनी म्हटऱे आहे .

