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मास्कऱा ऴत्रू शमजू नका,

कोरोनाळर वळजय दरू नाषी!

कोव्हषड शंळाद : कोरोनाशंदभाकत घ्याळयाची कालजी
वळवयाळर डॉ. षरकरे , डॉ. मनोषर यांचे मागकदऴकन

नागपरू , ता. १४ : कोयोनालय रव मामरा आणण ती वलाांना उऩरब्ध
व्शामरा लेऱ रागेर. त्माभुऱे भास्क, वॅननटामझय आणण वोळर

डडस्टं सवंग शाच त्माचालयीर वद्मऩरयस्स्थतीत एकभेल उऩाम आशे .
ळावन, प्रळावन, आयोग्म मंत्रणा, नागरयक अवा वलाांनी सभऱून

एकत्रत्रत रढा द्मामचा आशे . शा एकत्रत्रत रढा वुरू अवल्माभुऱे
वध्मा ऩरयस्स्थती ननमंत्रणात आशे . भास्करा ळत्रू वभजू नका.

माभुऱेच कोयोनालयीर वलजम आता दयू नाशी, अवा वंदेळ ‘कोस्व्शड
वंलाद’ मा पेवफक
ु राईव्श कामयक्रभाच्मा भाध्मभातून फध
ु लायी (ता.
१४) डॉक्टयांनी ददरा.

नागऩयू भशानगयऩासरका आणण इंडडमन भेडडकर अवोसळएळन

मांच्मा वंमक्
ु त वलद्मभाने आमोस्जत ‘कोस्व्शड वंलाद’ मा पेवफक
ु

राईव्श कामयक्रभात आज एनकेऩी वाऱले इंस्स्टट्मूट ऑप भेडडकर
वामंवेव आणण रता भंगेळकय शॉस्ऩीटर मेथीर कान, नाक, घवा

वलबागाचे प्रभख
ु डॉ. वललेक शयकये आणण भेडडवीन वलबागातीर प्रा.
डॉ. तनुजा भनोशय मांनी ‘कोस्व्शड वंदबायत घ्मालमाची काऱजी’ मा
वलऴमालय भागयदळयन केरे आणण नागरयकांनी वलचायरेल्मा प्रशनांना

उत्तये ददरी. डॉ. वललेक शयकये म्शणारे, रुग्णांची चाचणी ऩॉणझदटव्श
आरी आणण त्मांना रषणे नवरी तय त्मांनी घाफरून जामचे
काशीशी कायण नाशी. शोभ आमवोरेळनचा ऩमायम उऩरब्ध आशे .
शोभ आमवोरेळनभध्मे अवताना स्लतंत्र खोरीत रुग्णाने अवाले.
घयातीर ज्मेष्ठ नागरयकांच्मा वंऩकायत त्मांनी मेऊ नमे. मावंदबायत
इंडडमन भेडडकर अवोसळएळनने एक भागयदळयक ऩुस्स्तका काढरी
आशे . जी आम.एभ.ए. भध्मे नन:ळुल्क उऩरब्ध आशे .

भशानगयऩासरकेच्मा भाध्मभातून कोस्व्शड केअय वेंटयची व्मलस्था

आशे . जय घय रशान अवेर तय त्माचा उऩमोग आमवोरेळनवाठी
रुग्ण घेऊ ळकतात. अन्म व्मलस्थाशी प्रळावनाने करून ठे लल्मा
आशे त. त्माचाशी राब नागरयकांना घेता मेतो.
डॉ. तनज
ु ा भनोशय म्शणाल्मा, कोस्व्शडचा रुग्ण शोभ

आमवोरेळनभध्मे अवरा म्शणजे कोणाळी फोरामचेच नाशी, अवे
नाशी. रुग्णांळी वतत वकायात्भक फोरत याशणे , शे वुद्धा आलशमक

आशे . पक्त वुयक्षषत अंतय आणण भास्कचा लाऩय अत्मंत आलशमक
आशे . मा काऱात वकायात्भकता ठे लणे अत्मंत आलशमक आशे .

नकायात्भक गोष्टी फघणे टाऱा. भानसवकता चांगरी ठे लरी तय मा

योगालय रलकय भात कयता मेते. कोस्व्शडलय रव उऩरब्ध व्शाली
मावाठी वंऩण
ू य जग काभारा रागरे आशे . ती जयी आरी तयी

बायतावायख्मा दे ळात इतक्मा भोठ्मा प्रभाणालय ती रलकय उऩरब्ध
शोणे कठीण आशे . त्माभुऱे वुयक्षषतता शाच वल्त्तभ उऩाम आशे .
ककभान ऩढ
ु ीर एक लऴय तयी आऩरी भास्कऩावून वट
ु का नाशी.
त्माभुऱे काऱजी घ्मा. ननमभ ऩाऱा, कोयोनालय वंघदटत वलजम
सभऱला, अवा वंदेळ त्मांनी मा भाध्मभातून ददरा.

