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उऩाममोजना आणि वंवगय 

COVID-19 

  कोलीड-19 आणि ळाऱेतीर ऩािी, स्लच्छता ल आयोग्म शळषि   
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वलाांकडून 

ननममभत लाऩय 

भैरा गाऱ 
व्मलस्थाऩन  
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कोवलड-१९ शा २०१९ भध्मे वाऩडरेल्मा कयोना वलऴाणूभुऱे शोणाया 
आजाय आशे. 

तो वावव-कोवल-२ (SARS-CoV-2) नालाच्मा कयोना 
व्शामयवभुऱे शोतो.   

खोकरा, ताऩ ल श्लावोच्वलाव 
कयताना त्राव शोणे शी कोवलड-१९ ची 
रषणे आशेत. 

जय शी रषणे तुभच्माभध्मे ददवून आरी ककॊ ला तुम्शी 
प्रमोगळाऱेतीर चाचणीद्लाये कयोना फाधधत व्मक्तीच्मा 
वॊऩकावत आरा अवार तय याज्मस्तयीम शेल्ऩराईन नॊफयालय 
ककॊ ला आयोग्म आणण कुटुॊफ कल्माण भॊत्रारम, बायत वयकाय 
माॊच्मा अशोयात्र चारून अवरेल्मा ०११-२३९७ ८०४६, १०७५ 
मा शेल्ऩराईनलय ककॊ ला तुभच्मा आळा/एएनएभ 
माॊच्माळी त्लयीत वॊऩकव  वाधा. 

चरा, कोवलड-१९ फाफत जाणून घेऊ मा कोवलड-१९ ची वाभान्मत् ददवून 

मेणायी रषणे कोणती? 
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योगप्रवायाचे भागव 

फाधधत व्मक्तीची मळ ॊक/ 
खोकरा माद्लाये  

वॊवगवजन्म थेंफ तुभच्मा 
शातालय ऩडतात 

कोणत्माशी ऩृष्ठबागारा ककॊ ला 
व्मक्तीरा स्ऩळव केल्माभुऱे 

वलऴाण ूवॊक्रमभत शोतात!! 
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फाधधत व्मक्तीची 
मळ ॊक/खोकरा माद्लाये  

वॊवगवजन्म थेंफ 
वॊवगवजन्म थेंफ तुभच्मा 
शातालय ऩडतात 

वलऴाणू वॊक्रमभत शोतात!! 

वॊवगवजन्म थेंफ 
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प्रनतफॊध – काम कयाले? 

शाताॊची स्लच्छता 

कयाले 

करू 
नमे 

शाताॊची स्लच्छता म्शणजे अळा प्रकाये शात धलुामचे जेणेकरून शातालयीर वॊबाव्म ऩॎथोजेन्व (शाननकायक जॊत)ू फऱ्माच 
प्रभाणात कभी शोती. शाताॊची स्लच्छता याखण्मावाठी ४० वेकॊ द वाफणाने शात धलुालेत ककॊला ७०% अल्कोशोर अवरेरे शॉड यफ 
लाऩयालेत. 

• ४० वेकॊ द वाफण आणण ऩाण्माने तुभचे शात वतत धुला, वलळेऴत् 
वालवजननक दठकाणी जाऊन आल्मालय ककॊ ला नाक मळ ॊकयल्मालय, 
खोकल्मालय ककॊ ला मळ ॊकल्मालय  

 
• जय वाफण आणण ऩाणी उऩरब्ध नवेर तय शाताचा वॎननटामझय 

(ककभान ७०% अल्कोशोर अवरेरा) लाऩयाला. शाताच्मा प्रत्मेक 
बागालय राला आणण दोन्शी तऱले कोयडे शोईऩमांत एकभेकाॊलय घावा 

• न धुतरेल्मा शाताॊनी तुभच्मा डोळमाॊना, नाकारा ल तोंडारा स्ऩळव करू 
नका. 

• दयलाज्माच्मा भुठी ल दायालयीर घॊटी, मरफ्टची फटणे, जजन्माचे कठडे, 
आधायावाठी अवरेरे दाॊडे, खुच्माांची ऩाठ, एटीएभचे स्क्रीन, भोफाईर, 
फव/टे्रनभधीर दाॊडे मावायख्मा ऩषृ्ठबागाॊना स्ऩळव करू नका. 



प्रनतफॊध: श्लवनवॊस्थेची स्लच्छता 
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श्लवनवॊस्थेची स्लच्छता म्शणजे खोकणे ककॊ ला मळ ॊकणे मावायख्मा श्लवनवॊस्थेळी वॊफॊधधत अवरेल्मा वलमीॊद्लाये 
जॊतूॊचा प्रवाय शोऊ नमे म्शणून कयण्मात आरेल्मा वलवलध उऩाममोजना. 

कयाले करू नमे 
• खोकताना ला मळ ॊकताना तुभच ेतोंड रुभाराने ला दटश्मू 

ऩेऩयने झाका  

• लाऩयरेरा दटश्मू ऩेऩय झाकण अवरेल्मा कचऱ्माच्मा 
डब्मात तात्काऱ टाकून द्मा 

• जय तुभच्माकड ेदटश्मू ला रुभार नवेर तय मळ ॊकताना 
दॊड दभुडून तुभच ेतोंड झाका 

• जय खोकताना ला मळ ॊकताना तोंड शाताॊनी झाकरे 

अवरे तय शात ताफडतोफ धुला.  

• वाडीचा ऩदय ककॊ ला ओढणी ककॊ ला पडके मावायख्मा 
गोष्टीॊचा लाऩय तोंड झाकण्मावाठी करू नका. 

• उघड्मालय थुॊकू नका. थुॊकण्मावाठी नेशभी वऩकदाणी 
ला लॉळ फेमवनचा लाऩय कया. 
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ळायीरयक अॊतय याखणे : आजाय ऩवरू नमे म्शणून आऩाऩवाॊत शेतूऩुयस्वय ळायीरयक अॊतय याखणे.  
रोकाॊना एकभेकाॊभध्मे ककभान १ भीटय अॊतय याखरे तय कोवलड-१९ ची फाधा शोण्माची ळक्मता दुयालते.  

प्रनतफॊध: ळायीरयक अॊतय याखणे 

कयाले 

करू नमे 

• रोक एकत्र मेतीर अवे वभायॊब करू नका (माभध्मे तीन-चाय 

मभत्राॊनी नाक्मालय उबे याशणे ला वॊध्माकाऱी चालडीलय गप्ऩा 
भायणे माचादेखीर वभालेळ आशे) 

• फाजाय, दकुाने, जत्रा, भेजलान्मा मावायख्मा गदीच्मा दठकाणी 
जाऊ नका 

• फाशेय जाण्माची अजजफात आलश्मकता नवेर तय 

घयीच याशा 
• तमु्शी आणण दवुयी व्मक्ती माॊच्माभध्मे ककभान १ 

भीटयचे अॊतय याखा  

√ 



N-95  

Mask  

Triple 

layered 

medical 

mask  

Face 
Cover  

वॊबाव्म ककॊ ला ननश्चीत कोयोना फाधीताळी थेट वॊऩकावत मेणाये आयोग्म 
कभवचायी  

आजायी व्मक्ती, तवेच आजायी व्मक्तीची वेला वुशु्रळा कयणायी व्मक्ती, 
आणण रुग्णारमारा बेट देणायी व्मक्ती 

घयाफाशेय ऩडणायी वलववाभान्म व्मक्ती  

भास्कचे प्रकाय ल उऩमोग 
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भास्कची शाताऱणी भास्क मोग्मयीत्मा लाऩया: 
 

• चुण्मा उरगडा, त्मा जमभनीच्मा ददळेरा ठेला, नाक, तोंड ल शनुलटी झाकरी जाईर अळा रयतीने भास्क घारा 

• नाकाच्मा शाडालय भास्कचा बाग घट्ट फवला. दोऱ्मा फाॊधा. लयच्मा दोऱ्मा डोक्माच्मा भागे कानाच्मा लरून फाॊधा. 
खारच्मा दोऱ्मा भानेच्मा भागे फाॊधा. 

• चेशऱ्माच्मा दोन्शी फाजूरा पटी याशणाय नाशीत अळायीतीने भास्क घट्ट फाॊधा 

• भास्क चेशऱ्मालरून खारी ओढू नका ककॊ ला भानेलरून रोंफकऱत ठेलू नक 

• भास्क रालल्मालय त्मारा स्ऩळव कयणे टाऱा 

• दय ६ ते ८ तावाॊनी भास्क ओरवय/दभट झाल्मालय तो काढून त्माच्माजागी नला स्लच्छ, कोयडा भास्क राला.  

भास्क काढणे ल त्माची वलल्शेलाट रालणे  
 

• एकलेऱ लाऩयण्मावाठी अवरेल्मा भास्कचा ऩुनलावऩय करू नका. 

• भास्क काढत अवताना दोऱ्मा लगऱता त्माच्मा इतय कोणत्माशी बागारा स्ऩळव करू नका. 

• भास्क काढताना आधी खारच्मा दोऱ्मा वोडा, नॊतय लयच्मा दोऱ्मा वोडा आणण भग लयच्मा दोऱ्मा ऩकडून भास्क काढा. भास्कचे 
इतय बाग दवूऴत झारेरे अवू ळकतात.  

• भास्क काढताना मोग्म ऩद्धतीचा लाऩय कया (उदा. भास्कच्मा ऩुढच्मा फाजूरा स्ऩळव करून नका. ऩाठीभागनू दोऱ्मा वोडला). 

• भास्क काढल्मालय ककॊ ला लाऩयरेल्मा भास्करा चुकून स्ऩळव झारा तय शात ७०% अल्कोशोर अवरेल्मा शॉड-यफने ककॊ ला वाफण 
आणण ऩाणी लाऩरून ४० वेकॊ द धुला. 

• एकलेऱ लाऩयण्मावाठी अवरेरा भास्क एकदा लाऩरून झारा की काढल्मालय ताफडतोफ टाकून द्मा.  

केलऱ खारीर ऩरयजस्थतीतच भास्क लाऩया: 
• तुम्शारा खोकरा ककॊ ला ताऩ आरा अवेर 

तय 
• तुम्शी आयोग्म वॊस्थेत गेरात तय 
• तुम्शी आजायी व्मक्तीची ळुशू्रऴा कयत 
• अवार तय  
• वॊऩकावत आरेल्मा व्मक्तीचा ळोध घेत 

अवार तय 



केव स्टडी 

20 

प्रश्न १: जय तुम्शी ग्राशक म्शणून नतथ ेशजय अवता तय काम 
केरे अवत?े 

प्रश्न २: जय तुम्शी दकुानदाय अवता तय काम केरे अवत?े 

प्रश्न ३: जय तुम्शी मळषक 
 आशात तय कोणता वल्रा/वभुऩदेळन केरे अवत?े 

उत्तये: 

 

जस्भता बाजी आणामरा गेरी आशे. नतचा घवा 
दखुत आशे ल ती तोंड न झाकता वतत खोकत 
आशे. जेव्शा ती दकुानात मेते तेव्शा तुम्शी नतथे 
आशात आणण अकस्भात नतरा खोकल्माची 
उफऱ मेते. प्रत्मेक जण तात्काऱ नतच्माऩावून 
दयू जातो आणण दकुानदाय यागाने म्शणतो, 
“तुम्शारा खोकरा झारा अवेर तय भाझ्मा 
दकुानात मेऊ नका.” 

1. अळा व्मक्तीऩावून रोकाॊनी दयू शोणे आणण ळायीरयक अॊतय 
याखणे उधचत आशे. तथावऩ, दकुानातीर अन्म ग्राशक खोकणाऱ्मा 
व्मक्तीरा श्लवनवॊस्थेच्मा मोग्म स्लच्छतेचे ऩारन कयण्माचा 
वल्रा देऊ ळकतो. 
 
2. दकुानदायाने जस्भताच्मा अॊगालय ओयडणे मोग्म नाशी. अवे लतवन 
एखाद्माची भानशानी केल्मावायखे आशे. जयी प्रत्मेकारा मबती 
लाटत अवरी तयी ओयडण्माने प्रश्न वुटत नाशी. अवे केल्माने 
एखाद्मारा फदशष्कृत अवल्मावायखे लाटू ळकते ल तो आजायाची 
भादशती रऩलून ठेलू ळकतो. दकुानदाय त्माच्मा  दकुानाचे काऊॊ टय 
जॊतनुाळक द्रव्माने ननममभतऩणे ऩुवून ननजांतकु ठेलू ळकतो.    
 
3. मळषकाच्मा  नात्माने भाझी जफाफदायी खारीरप्रभाणे आशे – 
खोकताना तोंड रुभाराने झाकण्माचा वल्रा जस्भतारा देणे तवेच 
प्राथमभक आयोग्म कें द्रातनू औऴध आणण्माची वूचना कयणे. 
कुणाराशी खोकरा शोऊ ळकतो आणण तो कयोनाव्शामयव वॊवगव 
अवेरच अवे नाशी शा वल्रा दकुानदायारा देणे. तथावऩ, कुणाराशी 
वॊवगव शोऊ ळकतो. त्माभुऱे दकुानदायाने काऊॊ टयलय दटश्मूचा फॉक्व 
आणण शॉड वॎननटामझय ठेलाला ककॊला रोकाॊना त्माॊचे शात धणु्माची 
वुवलधा ऩुयलाली.  
 
रोकाॊना श्लवनवॊस्थेच्मा स्लच्छतेवलऴमी वभुऩदेळन कयणे. 
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प्रततफंधात्भक उऩाम – ऩािी ल स्लच्छता 

वऩण्माचे ऩािी - ऩािी वाठलि, शाताऱिी 
आणि स्रोत स्लच्छता  

ऩािी वाठलिी वाठी स्लच्छ बांडी लाऩया 
वऩण्माचे ऩािी गयजे नुवाय तनजतंूक 
करून घ्मा  
 
वऩण्माचे ऩािी गाऱून/ उकऱून  घ्मा  
 
नेशभी तोटी ककंला ओगयाळ्माचा लाऩय 
कया  
 
वऩण्माच्मा ऩाण्माचे बांडे उंचालय ठेला  
 
वऩण्माच्मा ऩाण्माचे स्रोत स्लच्छ ठेला  

स्लच्छता: कौटंुबफक आणि वंस्थास्तय 
  

वलांना ळौचारमाचा तनमशभत लाऩय कयण्माव 
वांगा 
 
ळौचारमा जलऱ ऩािी, वाफि आणि ब्रळ 
उऩरब्ध ठेला  
 
रशान भुरांना ळौचारमाचा लाऩय कयामरा वांगा. 
फाशेय ळौच केल्माव वलष्ठा ळौचारमात टाका  
 
ळौचारम आणि ऩरयवय स्लच्छ ठेला 
 
घन ल द्रल कचऱ्माची मोग्म आणि काऱजीऩलूयक 
वलल्शेलाट  



कोवलड-१९ आणण आऩरी ळाऱा ! 

स्लच्छ बायत, स्लच्छ वलद्मारम 
माचा कोयोनावलयोधातीर रढ्माळी 
थेट वॊफॊध  

ळाऱा वुरु शोण्माऩलूी आणण 
ळाऱा वुरु झाल्मालय 
कयालमाची कामवलाशी 
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शात धुण्माची व्मलस्था 
आणण वलवलध ऩमावम  

वत्र २ 

भानशानी आणण 
कोवलड-१९ भुऱे 
शोणाये दुजाबाल   



स्लच्छ बायत, स्लच्छ वलद्मारम माचा कोयोनावलयोधातीर रढ्माळी थेट वंफंध 



कोयोनानंतय आऩरी ळाऱा ! 
 

• भुरांच्मा ल ऩारकांच्मा भनातीर बीती 
• ऩरयऩाठ 
• स्लच्छता गृशांचा लाऩय  
• भध्मान्न बोजन 
• फठैक व्मलस्था 
• WASH वुवलधांची उऩरब्धता ल देखबार दरुुसस्ती 

 
 

• ळाऱेचे तनजंतुकीकयि कयण्मावाठी ग्राभऩचंामतचे वशकामय  
 

• भुरांना स्लच्छतेच्मा वलय चांगल्मा वलमी ऩाऱण्माफाफत 
भागयदळयन कयिे 
 

• योजच्मा ऩरयऩाठात स्लच्छतेच्मा वलमींचा वभालळे कयिे 
 

• एखाद्मा वलद्मार्थमायव वदी ककंला ताऩ अवेर तय त्माच्माफाफत 
बेदबाल न कयिे, आलश्मकता बावल्माव लदै्मकीम वल्रा 
घेण्माफाफत ऩारकांना वुचवलिे 

 

• कोित्माशी ऩरयस्स्थतीत कोयोनाच्मा काऱात वलरगीकयिात 
अवरेल्मा कुटंूफातीर भुरांना वाऩत्न लागलिूक न देिे ल ती 
इतय वलद्मार्थमांकडून शभऱिाय नाशी माची काऱजी घेिे.  

 

• कोयोनाफद्दर भुरांना मोग्म भाहशती देिे 



क्र.. तऩळीर वॊ
ख्मा 

एकक प्रती 
नग 

ककॊभत 

(रु) 
1 कोंक्रीटचे फाॊधकाभ – आकृतीप्रभाणे         

  Providing and laying in position cement 

concrete of specified grade excluding cost of 

centering and shuttering 
 1:4:8 ( 1 Cement, 4 coarse sand,8 grade stone 

aggregate 40 mm nominal size )  

0.144 घन भीटय 4200 604.8 

2 स्टीर चे काभ – आकृतीप्रभाणे         

  Steel work welded in built up sections/ 

framed work, including cutting, hoisting, 

fixing in position and applying priming coat of 
approved steel, primer using structural steel 

and sand blasting 2 coat etc. complete  

33.8 ककरो 75 2535 

3 स्टेनरेव स्टीर मव ॊक 3 नग 1800 5400 

4 एल्फो टॎऩ 3 नग  350 1050 

5 वोऩ डडळ 3 नग 200 600 

6 500 रीटय ऩाण्माची टाकी 1 नग 

 

3500 3500 

7 Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) ऩाइऩ 

आणून फवलणे  

15 यननॊग 
भीटय 

200 3000 

एकूण (रु). 16689.8 

Say Rs. 

17000/- 

16 
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Cost : 4200/- 



क्र. तऩळीर वंख्मा. एकक दय (रुस) यक्कभ
(रुस) 

1 प्रॅस्स्टक ड्रभ / टाकी 1/2 नग 1000 500 

2 तोट्मा 4 नग 130 520 

3 ऩाइऩ (1 M) 1 यतनगं 
भीटय 

100 100 

4 स्रक्चय फे्रभ (स्टीर वांगाडा) 1 नग 1500 1500 

5 पैबब्रकेळन 1 नग 500 500 

6 ऩेंहटगं / यंगयंगोटी 1 नग 100 100 

एकूि (रुस) 3200 

17 
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वत्र ३ 
भामवक ऩाऱी व्मलस्थाऩन – गयज, कोवलड-१९ गैयवभज आणण लस्तुजस्थती 

आणण भादशती वॊलाद आणण मळषण   

भामवक ऩाऱी 
व्मलस्थाऩन गयज  

भामवक ऩाऱी – ळाश्लत 

वलकाव ध्मेमॊ 
भामवक ऩाऱी आणण कोवलड-१९: 
भादशती, वॊलाद आणण मळषण  



भाशवक ऩाऱी व्मलस्थाऩन - गयज 

. 

१७ ळाश्लत वलकावाची ध्मेमं –  ६ ध्मेमं स्त्री आयोग्माळी वंफंधधत  



गयज 
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ळायीरयक अॊतय याखणे 

कुटुॊफ ल ऩरयवय स्लच्छता 

भैरा गाऱ व्मलस्थाऩन 

वुयक्षषत कचया व्मलस्थाऩन 

भादशती – कोणती आणण कळी द्मामची??? 

• भोबफवोड्व ळेअय कया 
• आमइवी वाभग्री ददवेर 
अळा मोग्म दठकाणी 
राला 

• घोऴणा कयण्मावाठी 
आलश्मक वेलाॊचा लाऩय 
कया (उदा. कचऱ्माच्मा 
गाड्मा, दधूऩुयलठा, 
इत्मादी)  

• लॉट्वॲऩ वॊदेळ गटाॊना 
ळेअय कया 

• भशत्त्लाचे वॊदेळ 
देण्मावाठी ऩॉकेटफुकचा 
लाऩय कया 

लैमजक्तक स्लच्छता 



गैयवभज आणण लस्तुजस्थती  
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वलधान: उन्शाऱा वुरू शोत अवल्माभुऱे कयोनाव्शामयव नष्ट शोईर. 
लस्तुजस्थती: COVID-19 वलव प्रदेळाॊत वाऩडरेरा आशे, अगदी उष्ण आणण दभट शलाभानाच्मा प्रदेळाॊत देखीर. त्माभुऱे वाफण आणण ऩाण्माने लयचेलय शात 
धुण,े खोकताना आणण मळ ॊकताना तोंड झाकण ेआणण गदीच्मा दठकाणी जाण ेटाऱण े शे COVID-19 ऩावून स्लत्च ेयषण कयण्माच ेउत्तभ भागव आशेत. 

 
वलधान: गयभ ऩाण्माने अंघोऱ केरी तय कयोनाव्शामयव भयेर. 
लस्तुजस्थती: शा वलऴाण ूळयीयात अवतो आणण ळयीयाच ेताऩभान ३७० वेजल्वमव अवत.े त्माभुऱे तुम्शी केरेल्मा गयभ ऩाण्माच्मा अॊघोऱीचा कोणताशी 
ऩरयणाभ वलऴाणूलय शोत नाशी.   
 
वलधान: न्मूभोतनमाच्मा रव टोचल्माभुऱे कयोनाव्शामयवऩावून यषि शोईर. 
लस्तुजस्थती: न्मूभोननमाची रव न्मूभोननमा ऩवयलणाऱ्मा जॊतुॊऩावून आऩरे यषण कयते. ऩयॊत ुनोलेर कयोनाव्शामयवच्मा रवीवलऴमक वॊळोधन अजून 
चारू आशे.  

 
वलधान: ळयीयालय अल्कोशोर ककंला जंतुनाळक पलायरे तय कयोनाव्शामयवचा वंवगय शोत नाशी.  
लस्तुजस्थती: ळयीयालय आणण कऩड्माॊलय अल्कोशोर ककॊ ला वॎननटामझय पलायल्माभुऱे कयोनाव्शामयवचा वॊवगव टाऱता मेणाय नाशी. जेव्शा शा वलऴाण ू
नाकातून ककॊ ला तोंडातून ळयीयात प्रलेळ कयतो तेव्शा वॊवगव शोतो. जेव्शा तुम्शी अस्लच्छ शाताॊनी तुभच्मा तोंडारा स्ऩळव कयता ककॊ ला तळाच शाताॊनी जेलता 
तेव्शा अल्कोशोर लाऩरून शात स्लच्छ केल्माभुऱे ककॊ ला ऩुवल्माभुऱे वलऴाणूचा तुभच्मा ळयीयात शोणाया प्रलेळ थोऩलता मेतो.  
 
वलधान: शभठाच्मा ऩाण्माने वतत नाक स्लच्छ केल्माभुऱे वंवगय शोिाय नाशी. 
लस्तुजस्थती: मभठाच्मा ऩाण्माने नाक स्लच्छ केल्माभुऱे काशीजणाॊना वाभान्मत् शोणायी वदी ननमॊबत्रत झाल्माच े ददवून आशे आशे. ऩयॊत ुनोलेर 
कयोनाव्शामयव योखण्माचा शा प्रबाली उऩाम अवल्माच े मवद्ध झारेरे नाशी. 
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वलधान: धचकन आणि भटि खाल्ल्माभुऱे कयोनाव्शामयव ऩवयतो. 
लस्तुजस्थती: नाशी. धचकन ककॊ ला कुक्कुटजन्म ऩदाथव आणण भटण खाल्ल्माभुऱे कयोनाव्शामयव ऩवयतो माचा कुठराशी ळास्त्रीम ऩुयाला उऩरब्ध 
नाशी. तथावऩ, धचकन आणण भटण व्मलजस्थत मळजलून खाले अवा वल्रा नेशभी देण्मात मेतो. 
 
वलधान: कयोनाव्शामयवचा वंवगय झारेरी व्मक्ती ऩूियऩिे फयी शोऊ ळकते आणि ततरा ऩुन्शा वंवगय शोत नाशी.  
लस्तुजस्थती: कोणतेशी वलळेऴ उऩचाय न कयता ८०% रोक मा आजायातून ऩूणवऩणे फये झारे आशेत. ऩयॊतु मा वलऴाणूलयीर उऩचायाॊच्मा भादशतीलय 
अजूनशी वॊळोधन चारू आशे.  
 
वलधान: कच्ची रविू, तीऱ खाल्ल्माभुऱे तुभचे वलऴािूऩावून यषि शोते. 
लस्तुजस्थती: रवणीचे वेलन कयणे आयोग्मदामक आशे आणण त्माचे इतय पामदे आशेत. ऩयॊतु नतचे वेलन केल्माभुऱे कयोनाव्शामयवऩावून यषण 
शोत नाशी.  
 
वलधान: शा वलऴािू ळयीयाफाशेय ऩडरा की वशज भयतो. 
लस्तुजस्थती: मा वलऴाणूफद्दर आऩल्मारा अजूनशी पायळी भादशती नाशी. मावायखे काशी वलऴाणू (वावव, भेवव) ळयीयाफाशेय ऩडल्मालय वलवलध 
ऩषृ्ठबागानुवाय ८ ते २४ ताव जजलॊत याशतात. 
 
वलधान: डाव चालल्माभुऱे तुम्शारा COVID-19 शोतो. 
लस्तुजस्थती: डावाॊभापव त कयोनाव्शामयवचा प्रवाय शोत नाशी. जेव्शा फाधधत व्मक्ती मळ ॊकते ककॊ ला खोकते तेव्शा नाका-तोंडातून उडारेल्मा थेंफाॊभुऱे शा 
वलऴाणू ऩवयतो. 

गैयवभज आणण लस्तुजस्थती  




