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“र्ृपर्ा प्रलसद्धी साठी“

माझे र्ुटुंब माझी जबाबिारी र्ा मोहिमे बरोबरच “पण्
ु र्ाचा ननधाकर र्ोरोना िद्िपार”
मोहिमेचे मा. मिापौर मरु लीधर मोिोळ र्ांचे िस्ते शभ
ु ारं भ

माझे कुटुुंब माझी जबाबदारी या मोहिमे बरोबरच “पुण्याचा निर्ाार कोरोिा िद्दपार” मोहिमेचे मा. मिापौर

मुरलीर्र मोिोळ याुंचे िस्ते उद्घाटि करण्यात आले. याप्रसुंगी मा. मिापौर मुरलीर्र मोिोळ याुंिी साुंगगतले कक,

कोरोिा या विषाणूशी लढतािा केंद्र सरकार, राज्य सरकार तसेच पुणे मिािगरपाललका या सगळ्या युंत्रणा अिोरात्र
काम करत आिेत. मिाराष्ट्र शासिाच्या माझे कुटुुंब माझी जबाबदारी या अलियािा अुंतगात दस
ु ऱ्या टप्पप्पयाबरोबरच
निणाायक िळणािर “पण्
ु याचा निर्ाार कोरोिा िद्दपार” या मोहिमेची सरु
ु िात िोत आिे. मागील ७ महिन्यापासि
ू पण
ु े

मिािगरपाललकेच्या सिा अगर्कारी, सेिकाुंिी कोरोिा या विषाणू विरुद्र् लढतािा मित्िाची िूलमका बजािलेली आिे.
या कोरोिाच्या अिपेक्षित आलेल्या सुंकटकाळामध्ये सगळ्या सुंघटिा, स्ियुंसेिी सुंस्था, सिा राजकीय पि, सिा पुणेकर

िागररक एकत्र लढाई करत आिेत. आज मित्िाच्या टप्पप्पयािर कोरोिाची स्स्थती आलेली आिे. प्रत्येक पुणेकरािे आपली
स्िताची काळजी, आपल्या कुटुुंबाची काळजी घ्यािी. पुण्यामध्ये प्रत्येक िागररकािे सुंयम ठेिूि, स्िताच्या िाििेला,

उत्सािाला मरु ड घालि
ू ि सामास्जक िाि ठेिल्यामळ
ु ेच कोरोिाची पररस्स्थती आटोक्यात आलेली आिे. कोरोिा विषाणू

िा आता नियुंत्रणात आलेला आिे. त्याला यापुढे िाढिूि ि दे ण्याची जबाबदारी हि आता आपली आिे. आज आरोग्य
युंत्रणा हि मोठ्या प्रमाणात सिम झालेली असूि आता बेड उपलब्र् आिेत तसेच रुग्णिाहिकेची तक्रार िािी. सगळ्यात

लिकर कोरोिामुक्त पुणे शिर करण्याचा सुंकल्प मा. मिापौर मुरलीर्र मोिोळ याुंिी केला. या प्रसंगी मा. महापौर मुरलीधर
मोहोळ यांन ी "पुण्याचा ननधाार-करोना हद्दपार " या मोनहमे नननमत्ताने उपस्थितां समवेत शपि घेतली .

याप्रसुंगी शासिाचे िैद्यकीय सल्लागार डॉ. सुिाष साळुंु खे याुंिी साुंगगतले कक, मागील ८ महििे सिाांिी

अिोरात्र काम केलेले असि
ू त्याुंच्या प्रयत्िाुंिा आज यश आलेले आिे. पण
ु े मिापाललकेच्या सिा कमाचायाांिी फार चाुंगले

काम केलेले आिे, परुं तु अजूि कोरोिा पुण्यातूि िद्दपार झालेला िािी. पुण्यातूि कोरोिा िद्दपार करण्याकररता
पुणेकराुंचा सििाग असणे आिश्यक आिे . याकररता मास्कचा नियलमत िापर, िारुं िार िात र्ुणे, वििाकारण घराबािेर
ि पडणे आणण सुरक्षित अुंतर राखणे या गोष्ट्टीुंची अुंमलबजािणी करणे अत्युंत आिश्यक आिे.

याप्रसुंगी वििागीय आयुक्त, पुणे वििाग मा. सौरि राि याुंिी साुंगगतले कक, पुणे शिरातील िागररकाुंचे

आरोग्य राखण्यासाठी कोविड-१९ विरोर्ात यशस्िी मक
ु ाबला करण्याकररता “सामास्जक कृतीशील समि
ू ाची” (टास्क

फोसा) ची युंत्रणा काम करे ल, यामध्ये लोक जागत
ृ ी, लोक सििागाद्िारे लोकाुंमर्ील कोविड-१९ बाबतचे गैरसमज दरू
करणे, प्रनतबुंर्ात्मक उपाय योजिाुंची माहिती दे णे, शासि ि िागररक याुंच्यामध्ये सुसुंिाद सार्णे, इत्यादी स्िरूपाचे
काम टास्क फोसा माफात करण्यात येणार आिे.

याप्रसुंगी मा. मिापाललका आयुक्त विक्रम कुमार म्िणाले कक, गेले ८ महििे आपले कोविड-१९ शी युद्र् सुरु

असि
ू आता पररस्स्थती नियुंत्रणात आलेली आिे.

याकररता मास्कचा नियलमत िापर, िारुं िार िात र्ुणे, वििाकारण

घराबािेर ि पडणे आणण सुरक्षित अुंतर राखणे या गोष्ट्टी पुणेकराुंिी कराव्यात असे आिािि केले.

सदर कायाक्रम प्रसुंगी मा. उपमिापौर सरस्ितीताई शेंडगे, मा. विरोर्ी पििेत्या हदपाली र्ुमाळ, मनहला व

बालकल्याण सनमती अध्यक्ष मार्ुर ी सिस्रबुद्र्े, मा, सिासद सुिाष जगताप, अनतररक्त मिापाललका आयुक्त (इ) डॉ. कुणाल

खेमिार, िारतीय जैि सुंघटिेचे अध्यि श्री शाुंतीलाल मुत्था उपस्स्थत िोते.

माझे कुटुुंब माझी जबाबदारी या मोहिमे बरोबरच “पण्
ु याचा निर्ाार कोरोिा िद्दपार” मोहिमेची सुंपूणा माहिती

आरोग्य प्रमुख डॉ. आलशष िारती याुंिी हदली.

कायाक्रमाचे सुत्रसुंचालि सुरेश परदे शी याुंिी केले तसेच आिार प्रदशाि मा. उपमिापौर सौ. सरस्ितीताई शेंडगे

याुंिी केले.

माहिती व जनसंपर्क अधधर्ारी
पुणे मिानगरपाललर्ा

