
करोना जनजागृती घर  रहा सुर त रहा.... 

आवाहन 
 

 

ी गोपीनाथ महादेव वदेक त ठान या जी. एम. वेदक कॉलेज ऑफ साय स चे सव ा यापक, 

या पकेतर कमचार , व याथ  आ ण व याथ नींन  आपणास न  आवाहन करताना आज जगात को वड-१९ ने 

आहा:कार उड वला असनू भारत देशासह आपला महारा  देखील या भयकंर सकंटाला गेल  जवळपास द ड 

म हना सामोरे जात आहे. हे अ तशय महानक मोठे सकंट समोर आले असताना आपण येकाने काह  काळजी 

व जबाबदार ने वागल ेपा हजे.  

“मगंल देशा...प व  देशा... दगडां या देशा 

णाम यावा माझा हा ी महारा  देशा " 

असे सुदंर वणन महारा ाचे क ववय गो वदंा जानी केलेले आहे. महारा  ह  ा वतंांची भमूी, महारा  ह  

युग पु षाचंी भमूी, महारा  ह  साधुसतंाचंी प व  भमूी, अशा या महारा  देशावर करोना सारख ेददुवी सकंट 

उभे रा हलेले आहे. अशावळेी शासन आ ण शासनाला आपण सवानी सवतोपर  सहकाय करताना यां या 

आदेशाचं े - नयमांचे पालन क न हे करोना चे यु ध आपण िजकंले पा हजे. या रणभमूीवर आपलाच वजय 

झाला पा हजे. यासाठ  काह  मह वा या गो ट  आपण के या पा हजेत. उदाहरणाथ:- सद ,  ताप, खोकला वगरेै 

आजार जाणव यास ताबडतोब नजीक या हॉि पटलम ये तपासणी क न घेणे,  मा क वापरणे सॅ नटायझरचा 

उपयोग करणे,  सोशल ड ट सचा यो य उपयोग करणे, जा तीत जा त वळे घरातच बसण,े  उगाचच इतर  फ  

नये, हात वगरेै धु यासाठ  डटेॉल चा उपयोग करणे यासह डॉ टस, आरो य कमचार ,  नस, सफाई कामगार, 

पोल स यां यासह अ याव यक सवेेतील शासक य कमचार  यांना ज र पड यास यो य ती मदत क न रा  

सेवेसाठ  पढुाकार घणेे. 
 

आज गेले द ड म हने या महाभयंकर सकंटाशी आपण सारेजण ती तेने लढा देत आहोत. दवस दवस ण 

सं या वाढत आहे. अशावळेी आपण न घाबरता आले या सकंटाला सामोरे जात कोरोना हायरस पळवनू 

लाव यासाठ  क टब ध होऊ या. 

आपले कत य हणून आपण सवानी वतःला - कुटंु बयांना - नातवेाईकांना - हत चतंक - म प रवार  या सह 

समाजातील व वध घटकांना आपण यो य मागदशन क न सवानी काळजी यावी. धीर न सोडता एका धैयाने 

या करोना सकंटाला सामोरे जाऊया आ ण शासना या शासना या नयमांचे ततंोतंत पालन क न यांनाह  

सहकाय क या. यासाठ  घाबर याचे कारण नाह . धयैाने लढा. कोरोना सारखे सकंट सहज पळून जाईल याचा 

आ म व वास बाळगा. 

पु हा सवाना या गो ट ंचे काटेकोरपण ेपालन कर यासाठ  आवाहन करतो.  

“जय महारा " 
 
 

सं थापक  
ी. गोपीनाथ महादेव वेदक त ठान 


