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सकारात्मक वळचार ठे ळा,
घराबाहे र ननघणे टाला!
‘कोव्हहड संळाद’ मध्ये डॉ. अभय केलकर यांचे
आळाहन

नागपरू , ता. १२ : आज कोव्हशडचा वलऱखा लाढत आशे . लायं लाय आलाशन

करूनशी नागरयक फेजाफदायऩणे लागत आशे त. फेजफादाय लागणूक आणण
जास्त बीती शे दोन्शी कोव्हशडवाठी घातक आशे . भरा काशी शोत नाशी, शी

बालना वलवप्रथभ भनाभधन
ू काढून घ्मा. जफाफदायीने लागा, वयु षेच्मा वलव
ननमभांचे ऩारन कया. आणण मावोफतच अभक
केल्माने कोयोना शोईर
ु
ककंला एखाद्माच्मा वंऩकावत आल्माने भरा कोयोना झारा. कोयोना झारा

तय भी जगू ळकणाय नाशी, अळी बीती भनातून काढून टाका. मोग्म
काऱजी घेतल्माने कोयोनारा दयू ठे लता मेउ ळकते. त्माभऱ
ु े प्रत्मेकाने

वकायात्भक वलचायवयणी फाऱगून वलनाकायण घयाफाशे य ननघणे टाऱाले,
अवे आलाशन डॉ. अबम केऱकय मांनी केरे.

नागऩयू भशानगयऩालरकेचे भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांच्मा वंकल्ऩनेतून
नागऩयू भशानगयऩालरका आणण इंडडमन भेडडकर अवोलळएनळच्मा वंमुक्त

वलद्मभाने शोभ आमवोरेळनभध्मे अवरेल्मा कोव्हशड रुग्णांवाठी ‘कोव्हशड
वंलाद’ मा

ळीऴवकांतगवत ळननलायी

भाध्मभातून त्मांनी

ळशयातीर

(ता.१२) ‘पेवफुक

नागरयकांळी

वंलाद

राईहश’च्मा

वाधरा.

मालेऱी

वलचायरेल्मा

प्रशनांची

आमएभएच्मा उऩाध्मषा डॉ.गौयी अयोया उऩव्स्थत शोत्मा.
‘पेवफक
ु

राईहश’च्मा

भाध्मभातून

नागरयकांनी

मालेऱी डॉ. अबम केऱकय मांनी उत्तये दे उन ळंकांचे ननयवयन केरे.
कोव्हशडचे वंकट भोठे आशे . त्माभुऱे नागरयकांनी आऩल्मारा काशीच शोत
नाशी, अळी बूलभका न ठे लता काऱजी घ्माली. वॅननटामजय, भास्क, वोळर
डडस्टं लवंग मा त्रिवूिीचा अंगीकाय कया. स्लच्छता आणण स्लत:ची मोग्म
काऱजी शाच कोयोनाऩावून फचालाचा भंि आशे , अवेशी त्मांनी वांगगतरे.

रषणे नवरेरी अनेक ऩॉणझटटहश हमक्ती धोकादामक आशे त. त्माभुऱे
कोणनतशी रषणे आढऱल्माव तातडीने चाचणी करून घ्मा. रषणे

नवल्माने अनेकांना आऩण ऩॉणझटटहश आशोत शे कऱत नाशी. त्माभुऱे

प्रत्मेकाने भास्क रालणे ल मोग्म अंतय ऩाऱणे अत्मालशमक आशे .
आऩल्मा घयाळेजायी ककंला आजुफाजर
ु ा कुणी ऩॉणझटटहश आरे अवल्माव

त्मांचा नतयस्काय करू नका. कोयोना ला-मातून ऩवयत नाशी. ऩॉणझटटहश
हमक्तींवलऴमी

वशानुबूती

फाऱगा,

त्मांना

अवेशी आलाशन डॉ. अबम केऱकय मांनी केरे.
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कया,

