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नागररकांनी अऴीच जीळनऴैऱी
अंमऱात आणाळी!
आयक्
ु त तक
ु ाराम मंढ
ु े : ननयम आणण दिऴाननिे ऴ
पालण्याचे आळाहन

नागऩयू , ता. २६ : नागऩयु ात २५ आणण २६ जुरै योजी ऩाऱण्मात आरेल्मा ‘जनता कर्फम’ू च्मा ननमभत्ताने

नागरयकाांनी आऩण भनात आणरे तय काशीशी करु ळकतो, शे दाखलन
ू ददरे आशे . माच ऩद्धतीची जीलनळैरी
बवलष्मात प्रत्मेकाने अांभरात आणाली. आऩल्मारा कोयोनालय कर्फमू रालामचा आशे आणण स्लत:रा

अनरॉक कयामचे आशे . त्माभऱ
ु े स्लत:रा अनरॉक कयताना ननमभाांचे फांधन स्लत:लय ठे लाले, अवे प्रनतऩादन
भनऩा आमक्
ांु े माांनी केरे आशे .
ु त तक
ु ायाभ भढ

मावांदबाूत फोरताना ते म्शणारे, कोयोनाची लाढती रुग्णवांख्मा रषात घेता ळशयात ऩन्
ु शा रॉकडाऊन कयाले
की नाशी मालय भत-भताांतये वरू
ु शोते. दयम्मान, दोन ददलव जनता कर्फमच
ू ी वांकल्ऩना वभोय आरी.

नागऩयू कयाांनी मा वांकल्ऩनेरा उत्स्पूतू प्रनतवाद ददरा. व्माऩाऱमाांचे आणण वलू नागरयकाांचेशी मावाठी कौतक
ु
कयामराच शले. भात्र मा दोन ददलवानांतय नागरयकाांनी ऩन्
ु शा गदी करु नमे. जे ननमभ कोव्व्शड-१९ चे

वांक्रभण थाांफवलण्माच्मा दृष्टीने आखून दे ण्मात आरे आशे त, त्मा ननमभाांचे उल्रांघन शोणाय नाशी आणण

ळावनाच्मा ददळाननदे ळाचे ऩारन शोईर, माची काऱजी प्रत्मेकाने घ्मामरा शली. चेशऱमालय भास्क अवाला,
दक
ु ानात ऩाच ऩेषा अधधक व्मक्ती अवू नमे. ळायीरयक अांतयाचे ऩारन व्शामरा शले. त्माची काऱजी

दक
ु ानदायाांनी घ्मामरा शली. प्रत्मेक दक
ु ानात वॅननटामझयची व्मलस्था अवामराच शली. दक
ु ानावांदबाूत

अवरेल्मा वभ-वलऴभ ननमभाचे ऩारन व्शाले. वकाऱी ९ ते वामांकाऱी ७ मा लेऱेतच दक
ु ाने उघडी अवामरा
शली. दच
ु ाकीलय एका व्मक्तीऩेषा अधधक व्मक्ती अवू नमे. चाय चाकीभध्मे टू प्रव लन शा ननमभ

ऩाऱामरा शला. वलनाकायण घयाफाशे य ऩडू नमे. नको तेथे गदी करु नमे, शे ननमभ आऩण आजऩावन
ू

स्लत:शून अांधगकायरे तय रॉकडाऊनची गयज भऱ
ु ीच ऩडणाय नाशी. आऩरे दै नदां दन व्मलशाय वयु ऱीत ठे लन
ू
कोयोनारा शद्दऩाय कयामचे आशे आणण ते केलऱ ननमभाांचे ऩारन करूनच ळक्म आशे , अवेशी भनऩा
आमक्
ु त तक
ु ायाभ भढ
ुां े म्शणारे.
भास्क न लाऩयणे, दक
ां बाूत अवरेल्मा ननमभाांचे उल्रांघन कयणे मावाठी दां ड आकायण्मात मेतो. मा
ु ानाांवद
दां डाची यक्कभशी लाढवलण्मात आरी आशे . दां ड लवर
ू कयणे शा भनऩाचा उद्देळ नाशी. ननमभाांचे ऩारन
वक्तीने व्शाले, शी त्माभागीर बमू भका आशे, अवे ते म्शणारे. कुणाराशी रषणे आढऱरी तय त्माांनी

कुठरीशी बीती न फाऱगता दलाखान्मात जाले. आऩरी चाचणी करुन घ्माली. भनऩाच्मा ननमांत्रण कषारा
त्माफाफत भादशती द्माली. प्रत्मेकाने अवे केरे तय कोव्व्शडभऱ
ु े शोणाये भत्ृ मू आटोक्मात मेतीर, अवेशी
आमक्
ांु े म्शणारे.
ु त तक
ु ायाभ भढ

