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नागपूर, ता. १० : कोयोना भशाभायीलय अद्माऩ कुठरीशी रव आरी 
नाशी. त्माभुऱे दैनंददन व्मलशाय वुरु ठेलतानाच काऱजी घेणे शाच 
वलोत्तभ उऩाम आशे. कोयोनावोफत जगण्माची वलम कयतानाच 
फदररेल्मा जीलनऩद्धतीचा अंगगकाय कयाला. एवएभएवचा अथाात 
वोळर डडस्टंसवगं, भास्कचा लाऩय आणण लेऱोलेऱी वॅननटामझयचा 
लाऩय ह्मा फाफी अंगलऱणी टाकल्मा तय कोयोनाऩावून फचाल कयता 
मेऊ ळकतो, अवे भागादळान कोव्व्शड वंलादच्मा भाध्मभातून 
डॉक्टयांनी केरे. 



नागऩूय भशानगयऩासरका आणण इंडडमन भेडडकर अवोसळएळन 
मांच्मा वंमुक्त वलद्मभाने नागरयकांच्मा भनातीर कोव्व्शडवलऴमीच्मा 
प्रशनानंा उत्तये देण्मावाठी आणण ळंकांचे वभाधान कयण्मावाठी 
‘कोव्व्शड वंलाद’ मा पेवफुक राईव्श कामाक्रभाचे दययोज आमोजन 
कयण्मात मेत.े एका वलऴमालय तज्ज्ञ डॉक्टवा भागादळान कयतात 
आणण नागरयकांच्मा प्रशनांना उत्तये देतात. 
मा भासरकेत ळननलायी (ता. १०) येडडओरॉव्जस्ट डॉ. व्जतेंद्र ळाशू 
आणण फारयोगतज्ज्ञ डॉ, वौयब कुफड े मांनी नागरयकांळी 
‘गबास्थ/नलजात सळळु स्लास्थ आणण कोव्व्शड’ मा वलऴमालय वंलाद 
वाधरा. गबालती व्स्िमांनी काम काऱजी घ्मामची, स्लच्छता आणण 
ननजतुंकीकयणाचे मा काऱात काम भशत्त्ल आशे, वध्मा भोठ्मा 
प्रभाणात लाऩयण्मात मेणाऱ्मा भास्क आणण शातभोज्ज्मांची वलल्शेलाट 
कळी रालामची माफाफत डॉ. व्जतेंद्र ळाशू मांनी भादशती ददरी. 
कोव्व्शड अवू ळकतो अथला नाशी शे जाणून घेण्मावाठी वशा सभननट 
लॉक टेस्ट प्रत्मेकाने कयामरा शली. वशा सभननटे ककभान ६०० भीटय 
चाराले. चारण्माऩूलीची ऑव्क्वजन रेलर आणण त्मानंतयची 
ऑक्वीजन रेलर तऩावाली. ती ऩूली ९६ त े९८ अवेर आणण चारणे 
वंऩल्मानंतय ऩाच-वशाने खारी मेत अवेर तय आऩल्मारा कोव्व्शड 
अवू ळकतो. त्माभुऱे तातडीने चाचणी करून घ्माली, अवे डॉ. वौयब 
कुफड ेमांनी वांगगतरे. कोव्व्शडलय भात कयामची अवेर तय वोळर 
डडस्टंसवगं, भास्क आणण वॅननटामझयचा लेऱोलेऱी लाऩय कयामराच 
शला. व्शाल्ल अवरेरा भास्क शा प्रदऴुणाऩावून फचालावाठी 
लाऩयण्मात मेणाऱ्मा भास्कभध्मे अवतो. कोव्व्शड ऩॉणझदटव्श रुगणांनी 
अवा भास्क लाऩरू नमे, अवा वल्रा डॉक्टयद्लमींनी ददरा. 



खफयदायी शाच कोयोनाऩावून फचालाचा उऩाम अवून वतत काऱजी 
घ्मा. आऩल्मा आजूफाजूच्मा प्रत्मेक व्मक्तीरा कोयोना आशे, अवे 
वभजूनच आऩरी लागणूक अवू द्मा, जेणेकरून आऩल्मारा शोऊ 
नमे म्शणून आऩण काऱजी घेऊ, अवेशी त े म्शणारे. मालेऱी 
नागरयकांनी वलचायरेल्मा प्रशनांनाशी त्मांनी वभऩाक उत्तये ददरीत. 

 


