ओमभक्रॉनवलयोधातीर रढा व्माऩक करू मा

- आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांचे आलाशन
- चंद्रऩूय ळशयातीर ऩरयस्थथतीचा घेतरा आढाला

भुंफई : ओमभक्रॉन वलऴाणूभुऱे कोवलडची वाथ ऩुन्शा डोके लय काढण्माच्मा तमायीत आशे . मा भशावाथीची ततवयी राट आल्माव रोकांना बीतीमुक्त
लातालयणात वलरग न कयता मोग्म त्मा लातालयणात उऩचाय उऩरब्ध करून द्मालेत, अवे आलाशन भशायाष्ट्र वलधधभंडऱ रोकरेखा वमभतीचे
अध्मष आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी केरे. चंद्रऩूय ळशयातीर कोवलड ऩरयस्थथतीचा आ. भुनगंटीलाय मांनी स्व्शडीओ

कॉन्पयन्वद्लाये आढाला घेतरा.

चंद्रऩूय भशाऩामरकेने 400 खाटांचे कोवलड केअय वेंटय उबायाले अवे आलाशन त्मांनी केरे. ओमभक्रॉनफद्दरची रोकांच्मा भनात अवरेरी बीती दयू
कयणे गयजेचे अवल्माचे ते म्शणारे. ओमभक्रॉन लेगाने ऩवयणाया वलऴाणू अवल्माने मोग्म ती खफयदायी घेणे गयजेचे आशे . वलरगीकयण केंद्र उत्तभ
वुवलधांनी ऩरयऩूणण अवाले. चंद्रऩुयात ६७ शाजय कुटुंफ आशे त, त्माऩैकी ३२ शजाय कुटुंफ गयीफ आशे त. त्माभुऱे अळा ऩरयलायांची काऱजी घ्माली, अळी
वूचना त्मांनी केरी.

रोकप्रतततनधींनी आऩरी जफाफदायी ओऱखत ओमभक्रॉन कोवलड वाथीलय भात कयण्मावाठी वक्रक्रम व्शाले. प्रत्मेकाने थलत:ची काऱजी घेत प्रत्मेक
कुटुंफाऩमंत भदत ऩोशोचलाली. गेल्मा राटे त रुग्णलाहशका, ऑस्क्वजन मवमरंडय, ऑस्क्वजन कॉन्थरे टय दे ण्मात आरे शोते. शे वलण वाहशत्म वुवज्ज
ठे लण्मात माले. प्रवंगी रुग्णांलय उऩचाय कयण्मावाठी इंडडमन भेडडकर अवोमवएळनची भदत घ्माली. ओमभक्रॉनलय भात कयण्मावाठी व्माऩक प्रचायप्रवाय, जनजागत
ृ ी कयाली. जनतेच्मा आळीलाणदाने आऩण रोकप्रतततनधी झारो आशोत, त्माभुऱे ओमभक्रॉनच्मा राटे त जनतेवाठी आऩरा खखवा रयता
कयाला, अवे आलाशनशी त्मांनी केरे.

ओमभक्रॉनची रागण झारीम का शे तऩावण्मावाठी भऱ
ण करू
ु ात ऩयु े ळी व्मलथथा वद्म:स्थथतीत नाशी. त्माभऱ
ु े कुणाराशी रषणे आढऱल्माव दर
ु ष
नका, अवे ते म्शणारे. कोवलडवंदबाणत भदत रागणाऱमांना तत्काऱ वंऩकण वाधता माला म्शणून शे ल्ऩराईन क्रभांक ठऱकऩणे नभूद कयाले. ओमभक्रॉन
वलयोधातीर रढ्मात स्जथे वयकाय कभी, ततथे आम्शी अळी बूमभका ठे ला अवे ते म्शणारे. कोवलडभुऱे चंद्रऩूय स्जल््मातीर एकशी जील जाऊ नमे
अवाच प्रमत्न अवाला, अवे बालतनक आलाशन आ. भुनगंटीलाय मांनी केरे. औऴधांचा, इंजेक्ळनचा तुटलाडा बावणाय नाशी मावाठी प्रमत्न कयीत
अवल्माचेशी ते म्शणारे. फैठकीचे प्राथतावलक चंद्रऩूय बाजऩ अध्मष डॉ. भंगेळ गुरलाडे मांनी केरे.फैठकीरा भशाऩौय

याखी कंचराणलाय, उऩभशाऩौय

याशुर ऩालड़े , थथामी वमभतत वबाऩती वंदीऩ आलायी , भनऩा आमुक्त बफवऩन भुद्दा ऩारीलार , भेडडकर कॉरेजचे अधधष्ट्ठाता डॉ तनतनलये आहदंची
उऩस्थथतत शोती.
अळी कया भदत
- कोवलडग्रथतांच्मा घयी धान्म, बाजीऩारा आदी भदत दे ता मेईर काम, मालय वलचाय कयाला.
- वंळतमत रुग्णांना तातडीने औऴधी ल प्रवंगी इंजेक्ळन मभऱे र मावाठी आग्रशी याशा.
- कोवलडग्रथत घाफरून जाणाय नाशी अळा ृषष्ट्टीने वभुऩदे ळन कया.
- चंद्रऩयु ात मळषणाच्मा तनमभत्ताने याशणाऱमा तरुण-तरुणींच्मा भदतीवाठी धाऊन जा.

