
नागऩूय भहानगयऩालरका, नागऩूय 
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प्रलसद्धी ऩत्रक                         ता.  २३ ऑगस्ट २०२० 

प्रशासन तत्ऩय; प्राण िाचविणे 
हीच प्राथलभकता...! 

पेसफुक राईव्हभध्मे भनऩा आमुक्त तुकायाभ भुंढे 
मांचे विधान 

नागऩूय, ता. २३ : कोव्हशड-१९ ची ऩरयव्थथती शाताऱण्मावाठी नागऩूय 
भशानगयऩालरका प्रळावन ऩूणणऩणे तत्ऩय आशे. रषणे अवतानाशी 
चाचणी न कयणे आणण ऩरयव्थथती शाताफाशेय गेल्मानंतय 
उऩचायावाठी धालऩऱ कयणे, माभुऱे भतृ्मूची वंख्मा लाढरी आशे. 
आता रुगणांचे प्राण लाचवलणे शीच प्राथलभकता आशे. त्माभुऱे रलकय 
चाचणी हशाली मादृष्टीने नागरयकांना घयाजलऱ चाचणीची वोम 
उऩरब्ध करून देण्मात आरी आशे. रुगणारमातीर फेडची उऩरब्धता 
जाणून घेण्मावाठी कें द्रीम कॉर वेंटय कामाणव्वलत कयण्मात आरे 
आशे. केलऱ आणण केलऱ नागरयकांच्मा तत्ऩयतेची आणण 
वशकामाणची गयज आशे, अवे वलधान नागऩूय भशानगयऩालरकेचे 



आमुक्त तुकायाभ भंुढे मांनी यवललायी (ता. २३) पेवफुक 
राईहशदयम्मान केरे. 
‘कोव्हशड ब्राथट’ मा वलऴमालय यवललायी भनऩा आमुक्त तुकायाभ 
भंुढे मांनी ‘पेवफुक राईहश’च्मा भाध्मभातून नागरयकांळी वंलाद 
वाधरा. मालेऱी त े फोरत शोत.े त े म्शणारे, भागीर वाड े ऩाच 
भहशवमांऩावून प्रळावनातीर वलण अधधकायी, कभणचायी, लैद्मकीम 
अधधकायी, ऩॅयाभेडडकर कभणचायी, थलच्छता कभणचायी, आळा लकण वण 
आणण वलण कोयोना लॉरयअवण प्रमत्नांची ऩयाकाष्टा कयीत आशे. आता 
वणावुदीचे हदलव आरे आशे. ‘रॉकडाऊन’ शा कोयोनाचे वंक्रभण 
थांफवलण्मावाठी अरेयचा उऩाम नाशी. त्माभुऱे नागरयकांनी थलत्च्मा 
वलचायांचे रॉकडाऊन करू नमे. थलत्चे कुटंुफ आणण मा ळशयारा 
वुयक्षषत ठेलामचे अवेर तय ननमभ ऩाऱामराच शले. प्रत्मेक हमक्ती 
शा कोयोनाफाधीत अवू ळकतो, अवे वभजून लागामरा शले. ननमभ 
ऩाऱामरा शले. वण वाजये कयामराच शले. ऩयंऩया, वंथकृती 
जऩामराच शली. भात्र, शे कयताना ननमभ ऩाऱामराच शले. केलऱ 
प्रळावनाकड े फोट दारलून चारणाय नाशी. प्रळावन त्मांचे काभ 
कयीत आशे. काऱजी घेणे आऩरेशी कतणहम आशे. त्माभुऱे रषणे 
अवतीर तय तातडीने चाचणी कया, उऩचाय घ्मा. ऩॉणझहटहश 
हमक्तीच्मा वंऩकाणत आरे अवार तयीशी चाचणी करून घ्मा आणण 
कोयोनाचे वंक्रभण थांफला, अवे आलाशन त्मांनी केरे. 
  

फेडची उऩरब्धता भुफरक 

कोयोना रुगणांची वंख्मा लाढत आशे. त्मा तुरनेत फेडची उऩरब्धता 
नागऩूय ळशयात नाशी, मा अपलांना बीक घारू नका, अवेशी त े



म्शणारे. फेडच्मा उऩरब्धतफेाफत आऩण नेशभीच रयी भाहशती 
हदरी. नागऩूय ळशयात वुभाये भेडडकर, भेमो, एम्व हमनतरयक्त २४ 
रावगी रुगणारमांना कोव्हशड रुगणारमांना भानांककत कयण्मात आरे 
आशे. मातीर १९ रुगणारमांत १०० च्मा लय फेड आशेत. ऩाच 
रुगणारमांभध्मे ५० त े १०० फेड आशेत. मा रुगणारमांभध्मे एकूण 
२४४६ फेड आशेत. त्माऩैकी ११७० फेड ऑक्वीजनची उऩरब्धता 
अवरेरी आशेत तय ३६० फेड आमवीमूचे आशेत. १११ हशेव्वटरेटय 
आशेत. मा २४ शॉथऩीटरऩैकी १५ रुगणारमे कामाणव्वलत कयण्मात 
आरे आशेत. भेडडकर, भेमो, एम्व मेथेशी एकूण १२०० फेडव   ची 
उऩरब्धता आशे. जे कोव्हशड केअय वेंटय आशेत, तथेेशी वुभाये १० 
शजायांलय फेडव   ची उऩरब्धता आशे. त्माऩैकी ऩाच शजाय फेडव    येडी 
आशेत. केलऱ ३०० फेडव   लय रुगण आशेत. त्माभुऱे फेडव    
नवण्मावंदबाणतीर अपलांलय वलश्लाव ठेलू नका, अवे आलाशनशी 
त्मांनी केरे. 
  

‘ई-संजीिनी ओऩीडी’ ॲऩ डाऊनरोड कया 
कोव्हशड वंदबाणत भाहशती शली अवेर ककंला डॉक्टयांळी वल्राभवरत 
कयामची अवेर तय कें द्र ळावनाने ‘ई-वंजीलनी ओऩीडी’ ॲऩ 
उऩरब्ध करून हदरे आशे. ह्मा ॲऩच्मा भाध्मभातून आऩण 
डॉक्टयांची अऩॉईंटभेंट घेऊ ळकता. ऑनराईन वल्राभवरत करून 
उऩचाय घेऊ ळकता. मा ॲऩलरूनच आऩल्मारा कयालमाच्मा 
उऩचायांची भाहशती लभऱेर. औऴधींची नाले लभऱेर. त े दारलून 
भेडडकर थटोअवणभधून औऴधी घेऊ ळकता. शे नागरयकांच्मा 
वोमीवाठी अवल्माभुऱे प्रत्मेकाने ‘ई-वंजीलनी ओऩीडी’ ॲऩ 



डाऊनरोड कया, अवे आलाशन आमुक्त तुकायाभ भंुढे मांनी मालेऱी 
केरे. 
  

व्माऩाऱमांना ऩयिाना आिश्मकच 

पेवफुक राईहशदयम्मान वलचायरेल्मा प्रश्नारा उत्तय देताना आमुक्त 
तुकायाभ भंुढे म्शणारे, नागऩूय भशानगयऩालरकेने हमाऩाऱमांना 
भनऩाकडून ऩयलाना घेणे फंधनकायक केरे आशे. भनऩा शे थथाननक 
प्रळावन आशे. त्माभुऱे ळशयात ककती दकुाने आशेत, त े कुठे वुरू 
आशेत, ज्मा इभायतीत त े आशे, त्मा इभायतींना ऩयलानगी आशे 
का, ह्मा वगळ्मा फाफी जाणून घेण्मावाठी ऩयलावमाची अट घातरी 
आशे आणण ती कामद्मारा धरून आशे. माऩूली ती नहशती, मात 
आऩरा दोऴ नाशी. इतय ळशयात  शा ननमभ आशे, भग आऩल्मा 
ळशयात तो केल्मालय त्मारा वलयोध का, अवा प्रनतप्रश्न आमुक्त 
तुकायाभ भंुढे मांनी केरा. 
  

 


