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ऩदबाय स्लीर्ायण्माव एर् भदशना ऩूणक : भतृ्मूवंख्मा र्भी 
र्यण्माचे रक्ष्म 

नागऩरू, ता. २७ : नागऩयू भशानगयऩासररे्च ेआमकु्त याधारृ्ष्णन फी. मांनी नागऩयू 
भशानगयऩासररे्च ेआमकु्त म्शणून र्ामकबाय स्लीर्ायण्माव वोभलायी (ता. २८) एर् 
भदशना ऩणूक शोत आशे. नागऩयुात एर्ीर्ड ेर्ोव्हशड रुगणांची आणण त्माभऱेु शोणाऱ्मा 
भतृांची वंख्मा लाढत अवतानाच त्मांनी स्लीर्ायरेरा र्ामकबाय त्मांच्मावाठी भोठे 
आहशान शोते. भात्र, एर् भदशन्माच्मा र्ाऱात त्मांनी र्ोयोनाच्मा ऩरयव्स्थतीलय 
ननमंत्रण सभऱवलण्मावाठी रे्रेरे प्रमत्न, घेतरेरे ननणकम आणण त्मारा आता सभऱू 
रागरेरे मळ माभऱेु त्मांच्मा र्ामाकच ेआणण एरू्णच र्ामकळरैीच ेर्ौतुर् शोऊ रागरे 
आशे. 

ऩदबाय स्लीर्ायल्मानंतयच्मा रे्लऱ एर् भदशन्माच्मा र्ाऱात नागऩयू ळशयातीर 
आयोगम वोमी वदुृढ र्यण्मालय त्मांनी बय ददरा आशे. लाढत्मा रुगणवंख्मेवोफतच 
रुगणारमातीर खाटाचंी वंख्मा लाढाली मावाठी त्मांनी आऩरा भोचाक खावगी 
रुगणारमांर्ड े लऱवलरा. खावगी रुगणारमातंीर खाटांची वंख्मा 
लाढवलण्मावाठी प्रमत्न वरुु रे्रा. खाटांची वंख्मा लाढवलणे, चाचणी लाढवलणे, 



ॲम्फरुन्व, ळललादशर्ांची वंख्मा लाढवलणे आणण रु्ठराशी त्राव न शोता नागरयर्ांना 
आयोगम वेला तातडीने सभऱणे मालय त्मांनी रष र्ें दित रे्रे.   

भनऩा आमकु्त याधारृ्ष्णन फी. मांनी ऩदबाय घेतरा तेहशा रुगणांची आणण भतृर्ांची 
वंख्मा वतत लाढत चाररी शोती. रुगणांवाठी खावगी रुगणारमात गयज अवरेल्मा 
रुगणांना फेड उऩरब्ध न शोणे, मा तक्रायींलय त्मांनी रष ददरे. ऩलूी 
रे्लऱ वात खावगी रुगणारमात 300 च्मा जलऱऩाव फेड्व शोते. आता  ळशयातीर 
एरू्ण ५३ रुगणारमे नागरयर्ांच्मा वेलते उऩरब्ध आशेत. शे त्मांनी रे्रेल्मा 
वर्ायात्भर् प्रमत्नांच े मळ आशे. मा ५३ रुगणारमांभध्मे वशा ळावर्ीम आणण ४७ 
खावगी रुगणारमांचा वभालेळ आशे. ळावर्ीम रुगणारमांभध्मे १५१४ आणण खावगी 
रुगणारमांभध्मे १९२२ फेड्व अवे एरू्ण ३४३६ फेड्व ळशयातीर र्ोयोना ऩॉणिदटहश 
रुगणांवाठी उऩरब्ध िारे आशेत. मा वलक ५३ रुगणारमांभध्मे र्ोव्हशड रुगणांलय 
उऩचाय वरुू अवनू मेथे फेड्वच्मा उऩरब्धतेनवुाय अनतजोखभीच्मा रुगणांना बयती 
रे्रे जात आशे. 

                ळशयात र्ोव्हशडचा लाढता प्रादबुाकल रषात घेता नागरयर्ांच्मा ववुलधेर्रयता 
नागऩयू भशानगयऩासररे्च्मा प्रमत्नाने भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांच्मा भागकदळकनात 
आणण आमकु्त याधारृ्ष्णन फी. मांच्मा नेततृ्लात अनेर् भशत्त्लाच ेर्ामक र्यण्मात 
आरे आशेत. र्ोयोफाधधत रुगणांना रुगणारमांभधीर फडे्वची लतकभानव्स्थती रषात 
माली मावाठी र्ें िीम ननमंत्रण र्ष क्रभारं् जायी र्यण्मात आरा आशे. ०७१२ - 
२५६७०२१ मा क्रभारं्ालय पोन र्रून रुगणांना ळशयातीर रुगणारमातीर फेड्वची 
उऩरब्धता जाणून घेता मेत आशे. नागरयर्ांच्मा ववुलधेवाठी र्ें िीम ननमंत्रण र्ष 
क्रभारं्ाच्मा १० राईन उऩरब्ध र्यण्मात आल्मा आशेत. नागरयर्ांना गयजेच्मा लऱेी 
अचरू् भादशती सभऱाली, त्मांची बटरं्ती शोउ नमे मावाठी भनऩातपे ‘डॅळफोडक’ वदु्धा 
तमाय र्यण्मात आरे अवनू माभध्मे वलक खाजगी रुगणारमांद्लाये त्मांच्मार्डीर 
फेड्वची ‘रयमर टाईभ’ भादशती अऩडटे रे्री जात.े खावगी रुगणारमांभध्मे रुगणांना 
मेणा-मा अडचणी वोडवलण्मावाठी प्रत्मेर् खावगी रुगणारमाभंध्मे एर् ‘र्ोयोना 
सभत्र’ ननमकु्त र्यण्मात आरे आशेत. खावगी रुगणारमांवंदबाकत रु्ठसरशी तक्राय 



नागरयर्ांना अवल्माव त्माची भादशती त्लरयत ‘र्ोयोना सभत्रा’रा देण्मात माली, अवे 
आलाशन भनऩातपे र्यण्मात मेत आशे. अगोदय भनऩा ऩदाधधर्ाऱ्मांना  वलश्लावात 
घेतल्मासळलाम प्रळावन र्ाभे र्यामचा. आता आमकु्तांनी ऩदाधधर्ाऱ्मांना वोफत घेउन 
र्ाभ र्यण्माची वरुुलात रे्री आशे, त्माच े चागंरे ऩरयणाभ ददवत आशे.  उच्च 
न्मारामरान ेभशाऩौय श्री वंदीऩ जोळी माचं्मा नेततृ्लात एर् वसभती ननमकु्त रे्री 
आशे आणण मा वसभतीने र्ोव्हशड रुगणांवाठी खाटांची हमलस्था 
र्यण्मावाठी वनुालणी घेतरी. 

आमकु्तांनी ऩदबाय स्लीर्ायण्माऩलूी 22 ऑगस्टरा  नागऩयू ळशयात र्ोव्हशडभऱेु 
िारेल्मा भतृ्मचूी वंख्मा 591  भतृ्म ू िारे शोत.े ऩॉणिदटहश रुगण 17768 शोत,े  फये 
शोणाऱ्मा रुगणांची वंख्मा 8183 शोती.  ळननलायी 26 वप्टेंफय ऩमतं 59150 ऩॉणिदटहश 
रुगण आशेत. तवेच फये शोणाऱ्मा रुगणांची वंख्मा  45653 ऩमतं ऩोशचरी 
आशे. भतृांची वंख्मा 1999 िारी आशे.  आमकु्त दययोज भतृांची वंख्मा र्भी 
र्यण्मावाठी प्रमत्नयत आशेत. भनऩा आयोगम वलबागान ेऩाच रुगणारम तमाय रे्रे 
शोते ऩण नतथे डॉक्टय, ऩरयचारयर्ांची ननमकु्ती नहशती. आमकु्तांनी मावाठी वलळऴे 
प्रमत्न रे्रे आणण डॉक्टयांना,  नसवगं स्टाप रा अऩेषे ऩषेा 
जास्त लेतन देण्माचा ननणकम घेतरा. ऩांचऩालरी प्रवतूी र्ें िाभध्मे 
ऩॉणिटीहश भदशरेची प्रवतूी र्यण्माची वरुुलात रे्री. 

ळशयातीर भशत्लाच्मा आयोगम ववुलधा वधुायण्माच्मा दृष्टीने भनऩाच े प्रमत्न वरुू 
आशेत. ळशयातीर वद्मा ४२ खावगी रुगणारमांभध्मे र्ोव्हशड रुगणांच े उऩचाय वरुू 
आशेत. इतयशी रुगणारमांभध्मे वेला वरुू र्यण्माफाफत र्ामक वरुू आशे. खावगी 
रुगणारमांर्डून र्ाढण्मात मेणा-मा देमर्ाच े बफराच ेऑडडट (अंरे्षण) र्यण्मावाठी 
ऑडडटय (अंरे्षर्) ननमकु्त र्यण्मात आरे आशेत. मासळलाम प्रत्मेर् िोनभध्मे 
प्रत्मेर्ी ५ रुगणलादशर्ा मावश एरू्ण ६५ रुगणलादशर्ा नागरयर्ांच्मा वेलेत आशेत. 
माभऱेु रुगणलादशर्ा उऩरब्ध शोत नवल्माच्मा तक्रायी र्भी िाल्मा आशेत. ळशयात 
दययोज ६५०० ते ७ शजाय र्ोव्हशड चाचण्मा रे्ल्मा जात आशेत. माभध्मे आणखी 
आयटीऩीवीआय चाचण्मांची वंख्मा लाढवलण्मात मेत आशे. र्ॉन्टॅक्ट टे्रसवगंभध्मे मेत 



अवरेल्मा त्रटुमांभऱेु भध्मंतयीच्मा र्ाऱात अनेर् अडचणी मेत शोत्मा. त्मार्ड े
र्टाषाने रष देऊन आता र्ॉन्टॅक्ट टे्रसवगं वयुऱीत र्यण्मात आरे आशे. भनऩाची 
रुगणारमे वज्ज अवनू लदै्मर्ीम र्भकचा-मांच्मा अबाली ते वरुू र्यण्माव अडचण 
शोती. मालयशी उऩाम ळोधण्मात आरे आशेत. येल्लेने र्ाशी ददलवांऩलूीच भनऩारा 
रुगणारम देण्माच े जादशय रे्रे शोते. भात्र ताबंत्रर् अडचणीभऱेु र्ाशी ददलव त े
रुगणारम वरुू न र्यता मेऊ ळर्ल्माने तेथीर लदै्मर्ीम चभ ू भनऩाच्मा वदय 
मेथीर आमऴु रुगणारमात वेला देणाय आशे. त्माभऱेु भनऩाच्मा वदय मेथीर 
रुगणारमात र्ोव्हशड उऩचाय रे्रे जाईर. मासळलाम भनऩाच्मा आमवोरेळन 
शॉव्स्ऩटरची जफाफदायी ळशयातीर वाई भंददय ट्रस्टने घेतरी आशे. इंददया गांधी 
रुगणारमातशी उऩचाय वरुू र्यण्मात आरे आशे. ऩाचऩालरी रुगणारमात र्ोव्हशड 
ऩॉणिदटहश गयोदय भातांलय उऩचाय ल त्मांची प्रवतूी वरुू र्यण्मात आरी आशे. 
इंददया गांधी ळावर्ीम लदै्मर्ीम भशावलद्मारम ल रुगणारम (भेमो) मेथीर सळषण 
ऩणूक िारेरे ६० डॉक्टय आणण ळावर्ीम लदै्मर्ीम भशावलद्मारम ल रुगणारमातीर 
(भेडडर्र) मेथनू सळषण ऩणूक रे्रेल्मा २०० डॉक्टयांना रलर्यच ननमकु्ती देण्मात 
मेत आशे. त्माभऱेु भशत्लाचा लदै्मर्ीम र्भकचा-मांचा प्रश्न वटुरा आशे. वप्टेंफय 
भदशन्माअखेयीव भनऩार्ड ेभनऩा रुगणारमांच े४०० फेड्व उऩरब्ध शोतीर. दयम्मान, 
याज्म ळावनाने र्ोव्हशड रुगणांची भादशती जरदगतीन े सभऱाली आणण 
रोर्वशबागातून शे वाध्म हशाले मावाठी ‘भाि ेरु्टंुफ भािी जफाफदायी’ शी भोशीभ 
१५ वप्टेंफयऩावनू शाती घेतरी. नागऩयुात मा भोदशभेच ेर्ाभशी आमकु्त याधारृ्ष्णन 
फी. मांच्मा नेततृ्लात मदु्ध ऩातऱीलय वरुू आशे. आयोगम वेला वदुृढ र्यण्माच्मा मा 
र्ामाकत आमकु्तांच्मा नेततृ्लात अनतरयक्त आमकु्त जरज ळभाक, याभ जोळी, वंजम 
ननऩाने मांच्मावश आयोगम वलबागाची वंऩणूक चभ ूर्ामकयत आशे. 

  

प्रत्येक झोनमध्ये ५ रुग्णिादहका 

र्ोव्हशड वंदबाकत नागरयर्ांना जरद प्रनतवाद सभऱून त्मांना ववुलधा उऩरब्ध हशाली 
मावाठी भनऩातपे र्ामकलाशी र्यण्मात आरी आशे. त्माद्लाये िोनस्तयालय मंत्रणा 



फऱर्ट र्यण्माच े र्ामक र्यण्मात आरे. अनतजोखभीच्मा र्ोयोनाफाधधत रुगणारा 
जरद उऩचाय घेता माले मावाठी त्माच्मा जलऱच्मा बागातून रुगणलादशर्ा उऩरब्ध 
शोणे आलश्मर् आशे. मावाठी िोनस्तयालय उऩाममोजना र्यण्मात आल्मा आशे. 
भनऩाद्लाये एरू्ण ६५ रुगणलादशर्ांची हमलस्था र्यण्मात आरी अवनू त्माभधनू 
प्रत्मेर् िोनरा प्रत्मेर्ी ५ रुगणलादशर्ा उऩरब्ध र्यण्मात आल्मा आशे. मावाठी 
िोनस्तयालय ननमंत्रण र्षशी स्थावऩत र्यण्मात आर ेआशे. 
  

 झोनस्तरािर ननयांत्रण कऺ 

र्ोयोनालय प्रबाली ननमंत्रण र्यण्माच्मा दृष्टीने नागऩयू भशानगयऩासररे्द्लाये षेत्रीम 
स्तयालय र्ोव्हशड ननमंत्रण र्ष वरुू र्यण्मात आरे आशेत. र्ोयोनावाठी अधधर्च्मा 
उऩाममोजनांची प्रबाली अंभरफजालणी ल ऩमकलेषणावाठी वंफधंधत िोनच ेवशाय्मर् 
आमकु्तांना र्ोव्हशड ननमंत्रण र्षाच े नोडर ऑफपवय ननमकु्त रे्रे आशे. गशृ 
वलरगीर्यणात अवरेल्मा फरं्ला अनतजोखभीच्मा रुगणांना र्ोणताशी त्राव शोत 
अवल्माव नागरयर्ांनी त्लयीत वंफधंधत िोनच्मा ननमंत्रण र्षाभध्मे वंऩर्क  वाधाले. 
  

  

झोनस्तरीय कोरोना ननयांत्रण कऺाच ेसांऩकक  क्रमाांक 

अ.क्र.   झोन कायाकऱयाच ेनाि    सांऩकक  क्रमाांक 

१      रक्ष्भीनगय िोन क्र.०१   0712 - 2245053 

२      धयभऩेठ िोन क्र.०२     0712 - 2567056 

३      शनभुाननगय िोन क्र.०३  0712 - 2755589 

४      धंतोरी िोन क्र.०४      0712 - 2465599 

५      नेशरुनगय िोन क्र.०५    0712 - 2702126 



६      गांधीफाग िोन क्र.०६     0712 - 2739832 

७      वतयंजीऩयूा िोन क्र.०७    7030577650 

८      रर्डगंज िोन क्र.०८     0712 - 2737599 

९      आळीनगय िोन क्र.०९    0712 - 2655605 

१०     भंगऱलायी िोन क्र.१०    0712 - 2599905 

११     र्ें िीम ननमंत्रण र्ष      0712 – 2567021 

 


