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‘कोव्हहड संिाद’ने
नागरयकांच्मा शंकांचे केरे
सभाधान : भहाऩौय
पेसफक
ु राईहह जनजागत
ृ ीचा सभायोऩ : अखेयच्मा
ददिशी ‘निी जीिनशैरी’ विषमािय भागकदशकन

नागऩयू , ता. १७ : वप्टें फय भहशन्मात कोव्हशडचे रुग्ण झऩाट्माने लाढत
शोते. नागरयकाांच्मा भनात अवांख्म प्रश्न शोते. अनेक ळांका शोत्मा.

नागऩूय भशानगयऩालरका आणण इांडडमन भेडडकर अवोलळएळनने

ऩढ
राईहश कामयक्रभारा
ु ाकाय घेऊन ‘कोव्हशड वांलाद’ ह्मा पेवफक
ु
वुरुलात केरी. प्रायां बी ळेकडोच्मा वांख्मेने मेणाये प्रश्न आता अत्मांत
कभी झारे. माचाच अथय कोव्हशड वांलाद शा कामयक्रभ नागरयकाांच्मा
भनातीर प्रश्नाांना उत्तये दे ण्मात आणण ळांकाचे वभाधान कयण्मात
मळस्ली ठयरा. अवे कामयक्रभ गयजेनुवाय बवलष्मातशी घेत याशू, अवे
प्रततऩादन भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी केरे.

भनऩा आणण आमएभएच्मा वांमुक्त वलद्मभाने आमोव्जत ‘कोव्हशड
वांलाद’ मा पेवफक
ु राईहश कामयक्रभाचा वभायोऩ कयताना ते फोरत
शोते. ते ऩुढे म्शणारे, नागरयकाांच्मा भनात कोव्हशडवलऴमी अवरेरी

बीती ळास्रळुद्ध ऩद्धतीने भागयदळयन दे ऊन घारवलणे अत्मालश्मक

शोते. माच गयजेतन
कोव्हशड वांलाद कामयक्रभाची वांकल्ऩना ऩुढे
ू
आरी. ९ वप्टें फयरा वुरुलात झारेल्मा मा कामयक्रभाचे आताऩमंत ३०
बाग झारेत. वुभाये ६६ तज्ज्स डॉक्टयाांनी वशबाग घेतरा. शोभ
आमवोरेळनभध्मे

घ्मालमाची

काऱजी,

आशाय

इथऩावून

ते

कोव्हशडनांतय फदरेरी नली जीलनळैरी मा वलऴमाऩमंत नागरयकाांना
भागयदळयन

कयण्माचा

प्रमत्न

मा

भाध्मभातून

झारा.

केलऱ

भनऩाच्मा पेवफुक ऩेजलरून वुभाये ३५ राख रोकाांनी तय इतय
ऩेजलरून एकूण ५० राख रोकाांनी मा कामयक्रभाचा राब घेतरा. शा
कामयक्रभ

अत्मांत

उऩमोगी

अवल्माच्मा

प्रततक्रक्रमा

नागरयकाांनी

हदल्मा, माचे वभाधान अवल्माचे त्माांनी वाांगगतरे. बवलष्मात अवे
उऩक्रभ तनमलभत याफवलत याशू आणण नागरयकाांवोफत तमाय झारेरे
वांलादाचे नाते माऩढ
ु े शी कामभ ठे लू, अवा वलश्लाव त्माांनी मालेऱी
हदरा.

वभायोऩीम भागयदळयनात आम.एभ.ए.च्मा अध्मष डॉ. अचयना कोठायी,
छातीयोग तज्ज्स तथा पुप्पुव तज्ज्स डॉ. याजेळ स्लणयकाय, बर
ू तज्ज्स
डॉ. वुतनता रलाांगे, वेनगुप्ता शॉस्ऩीटर ॲण्ड रयवचय इांव्स्टट्मूटचे

वांचारक डॉ. ळांतनु वेनगुप्ता माांची उऩव्स्थती शोती. त्माांनी कोव्हशड
नांतय नागरयकाांनी आत्भवात कयालमाची नली वाभान्म जीलनळैरी

मावलऴमी भागयदळयन केरे. वध्मा उत्वलाचे हदलव आशे त. जेहशाजेहशा उत्वल आरे तेहशा तेहशा नागरयकाांनी गदी केरी. त्मालेऱी

कोयोना रुग्णवांख्मेत कभारीची लाढ झारी. आता गेल्मा काशी
हदलवाांऩावन
ू वांख्मा तनमांरणात अवरी तयी ‘ऑर लेर’ झारे आशे ,
आऩण

आता

बफनधास्त

क्रपरू

ळकतो, शी

बालना

डोक्मातून

काढामरा शली. कोयोनालय आजशी रव उऩरब्ध नाशी. त्माभुऱे
काऱजी आणण तनमभाांचे ऩारन शाच मालय तनमांरणावाठी एकभेल

उऩाम आशे . त्माभुऱे आऩरी जफाफदायी आणण कतयहम ओऱखून
तनमभ ऩाऱा, कोयोनालय तनमांरण दयू नाशी, अवा वल्रा उऩव्स्थत
डॉक्टयाांनी

हदरा.

भास्कचा

लाऩय,

वोळर

डडस्टां लवांग

आणण

वॅतनटामझेळन शी बरवर
ू ी अांभरात आणण्माचे आलाशन त्माांनी केरे.
भास्क शा आता आऩरा वलायत चाांगरा लभर आशे . त्माभुऱे तो
लाऩया. भार लाऩयताना तो मोग्मप्रकाये लाऩया. भास्क यस्त्मालय

कुठे शी पेकू नका. कायण त्माभुऱे वांक्रभण शोऊ ळकते. रशान-रशान
गोष्टी

आशे त.

त्मा

ऩाऱा.

शीच

जीलनळैरी

आत्भवात कयाली रागेर, अवे त्माांनी वाांगगतरे.

आता

बवलष्मात

आताऩमंत कोव्हशड वांलाद कामयक्रभात वशबागी झारेरे वलय डॉक्टवय,
आम.एभ.ए.चे वलय वदस्म आणण नागरयकाांचे भशाऩौय वांदीऩ जोळी
माांनी आबाय भानरे.

