प्रत्येक गावात कोरोना ववरुद्ध लढण्यासाठी अँटी कोरोना फोसस ची स्थापना

-विल् हाविकारी रवविं द्र विनवडे

* प्रत्येक गावातील तरुणािं नी अँटी कोरोना फोसस मध्ये सहभागी व्हावे

* या फोसस मध्ये चािं गली कामवगरी करणाऱ्या तरुणािं ना प्रशासनाकडून प्रशस्तीपत्र वमळणार
केंद्र व राज्य शासनाने कोरोना ववषाणू प्रादु भास व रोखण्यासाठी वदनािं क 3 मे 2020 पयं त लॉक डाऊनचा कालाविी वाढवले ला
आहे . त्यानु षिंगाने िालना विल् यात ही सिं चारििं दीचे आदे श िारी केले ले आहे त. विल् याच्या प्रत्येक गावात कोरीना ववरुद्ध
लढण्यासाठी गावातीलच पोलीस भरतीची तयारी करणारे ववद्याथी, सै न्य भरतीची तयारी करणारे ववद्याथी व ववववि स्पिास
परीक्षे ची तयारी करणारे ववद्याथी यािं नी एकवत्रत ये ऊन कोरोना ववषाणू चा आपल् या गावात वशरकाव होणार नाही यासाठी अँटी
कोरोना फोसस (ACF)ची वनवमसती केली िात असल् याची मावहती विल् हाविकारी रवविं द्र विनवडे यािं नी वदली.
विल् हा प्रशासन कोरोना ववषाणूिं चा प्रादु भास व रोखण्यासाठी ववववि उपाययोिना रािवत आहे. तसे च नागररकािं नी
घरािाहे र पडू नये . प्रशासनाच्या वदले ल् या सू चनािं चे तिं तोतिं त पालन करावे . नागररकािं नी घरािाहे र पडू नये म्हणू न ववववि प्रकारचे
आदे श दे ण्यात आले ले असू न पोलीस ववभाग त्या आदे शाची प्रभावी अिंमलििावणी करत आहे . परिं तु विल् याच्या ग्रामीण भागात
ही गावातील तरुण मिंडळीन
िं ी एकत्र ये ऊन आपल् या गावात कोरोना ववषाणू चा प्रादुस भाव होणार नाही यासाठी स्वतःहून प्रयत्न
करणे गरिेचे आहे . त्यासाठी गावातील पोलीस व सै न्य भरतीची तयारी करणारे ववद्याथी, ववववि स्पिास परीक्षा ची तयारी करणारे
ववद्याथी व गावातील मािी सै वनक यािं नी एकवत्रत ये ऊन आपल् या गावाचा कोरोना पासू न सिं रक्षणासाठी अँटी कोरोना फोसस ची
(#AntiCoronaForce) स्थापना करावी असे आवाहन विल् हाविकारी रवविं द्र विनवडे यािं नी केले .
लॉक डाऊनच्या पवहल् या 21 वदवसाच्या टप्प्यात िालना विल् यात एक स्थावनक नागररक कोरोना पॉविवटव्ह रुग्ण
आढळला.
पवहल् या टप्प्यात िालनेकर नागररकािं नी प्रशासनाने वदले ल् या सू चनािं चे पालन केल् याने िालना विल् यात निंतर एकही रुग्ण
कोरोना िावित नाही. त्यामुळे वदनािं क 15 एवप्रल ते 3 मे 2020 या कालाविीत म्हणिेच लॉक डाऊन च्या दु सऱ्या टप्प्यात ही
िालना विल् यात प्रत्येकाने घरी राहून काळिी घेतली पावहिे. म्हणिेच विल् यात एकही कोरोना िावित रुग्ण नसला पावहिे
यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत असू न विल् यातील नागररकािं नीही प्रशासनाला सहकायस केले पावहिे. ववशेषतः ग्रामीण भागातील
नागररकािं नी अँटी कोरोना फोसस च्या माध्यमातू न आपल् या गावाच्या सीमेवर/प्रमुख रस्त्यावर चेक पोस्ट तयार करावे त व गावात
ये णाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला गावात ये ण्याचे कारण ववचारले पावहिे व तो व्यक्ती अविकृत असे ल तरच त्याला गावात प्रवे श वदला
िावा अन्यथा िाहे रील व्यक्ती गावात ये णारच नाही याची दक्षता घ्यावी. िर कोणी व्यक्ती पुणे, मुिंिई व विल् याच्या िाहे रून
आले ले असे ल तर त्यािाितची मावहती तात्काळ िवळच्या आरोग्य ववभागाला दे ऊन त्या व्यक्तीचे आरोग्य तपासणी करावी.
त्याप्रमाणे च गावातील एकही व्यक्ती ववनाकारण गावाच्या िाहे र िाणार नाही यािाितही ही अँटी कोरोना फोसस मिील तरुणािं नी
काळिी घेतली पावहिे. गावातील प्रत्येक व्यक्तीकडून प्रशासनाने वदले ल् या सू चनािं चे पालन फोसस मिील तरुणािं नी करून घ्यावे
अथवा लक्ष ठे वावे , असे विल् हाविकारी रवविं द्र विनवडे यािं नी सू वचत केले .
अँटी कोरोना फोसस मिील प्रत्येकी दोन-दोन तरुणािं ची एक तु कडी करून गावात प्रवे श करणाऱ्या प्रमुख रस्त्यावर चेक पोस्ट
तयार करून त्यावठकाणी तीन वशफ्टमध्ये या फोसस मिील तरुणािं नी काम करावे . एका चेकपोस्टवर दोन तरुण याप्रमाणे गावातील
दोन तीन प्रमुख रस्त्यावर दोन-दोन च्या गटाने व तीन वशफ्टमध्ये या तरुणािं नी चेक पोस्टवर काम केल् यास आपल् या गावात
कोणीही त्रयस्थ व्यक्ती ये णार नाही व गावातील कोणतीही व्यक्ती ववनाकारण गावािाहे र िाणार नाही यावर शिंभर टक्के वनयिं त्रण
राहील. व यातू न आपले गाव कोरोना ववषाणू च्या सिं सगास पासू न शिंभर टक्के दू र राहील. याप्रकारे प्रत्येक गावात ACFची स्थापना
िाल् यास सिं पूणस िालना विल् हा कोरोना मुक्त होण्यास मदत होणार आहे असे विल् हाविकारी रवविं द्र विनवडे यािं नी स्पष्ट केले .

गावातील सरपिंच, ग्रामसे वक व पोलीस पाटील यािं नी आपल् या गावात अँवट कोरोना फोसस ची स्थापना त्वररत करून घ्यावी.
प्रत्येक गावातील तरुणािं नी या फोसस मध्ये सहभागी व्हावे . कोरोना ववरुद्धच्या लढाईत आपल् या गावामध्ये चािं गली कामवगरी
करणाऱ्या अँटी कोरोना फोसस मिील तरुणािं ना विल् हा प्रशासनाच्या वतीने प्रशस्तीपत्र दे ण्यात ये णार आहे , अशी मावहती
विल् हाविकारी रवविं द्र विनवडे यािं नी वदली.
केंद्र राज्य व विल् हा प्रशासन कोरोना ववषाणू चा प्रवतििं िासाठी ववववि उपाय योिना रािवत आहे . त्यासाठी नागररकािं नी ही
ते वढे च आपले सहकायस अथवा योगदान दे णे गरिेचे आहे . म्हणू न प्रत्येक गावातील तरुणािं नी स्वतः पुढाकार घेऊन आपल् या
गावात एसीएफ ची स्थापना करावी व आपल् या गावाचे कोरोना ववष्णुपासू न सिं रक्षण करावे व या ववषाणू ला विल् हा, दे श व
िगातू न हद्दपार करण्याच्या मोवहमेत आपले योगदान द्यावे असे आवाहन विल् हाविकारी रवविं द्र विनवडे यािं नी केले आहे .

चौकट :-

"कोरोना या सिं सगस िन्य आिारववरोिात लढा दे ण्यासाठी सवस नागररकािं नी एकत्र ये ऊन लढा दे णे आवश्यक आहे .कोरोना
प्रवतििं िक उपाययोिना मध्ये Social distancing पाळणे ही सवास त महत्वाची आवण आवश्यक उपाययोिना आहे .Social
distancing सविय ररत्या पाळले िावे यासाठी आपण िालना विल् यामध्ये अँ टी कोरोना फोसस तयार करत आहोत.पोलीस
दलातील भरती साठी तयारी करणारे यु वक,स्पिास परीक्षािं ची तयारी करणारे यु वक,सशस्त्र दलातील से वावनवृ त्त कमसचारी, केंद्र व
राज्य शासनाचे से वावनवृ त्त कमसचारी यािं नी

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAEahMw_VfDCfuq_rhEASZJrrfThTrCD2sL5P-Id5OKVV0gQ
/viewform
या वलिं क वर िाऊन आपली नोिंदणी अँटी कोरोना फोसस मध्ये करावी" https://jalna.gov.in वर सु ध्दा सदरील link उपलब्ध
आहे .
रवविं द्र विनवडे , विल् हाविकारी, िालना

