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उष्माघात प्रततबंधक
कृती योजना कायाकन्वित

करण्यासंदभाकत झोनस्तरािर
बैठक घ्या!
महाऩौर नंदा न्जर्कार यांर्े तनदे श : तनयामक
सलमतीर्ी बैठक
नागऩरू , ता. ७ : उन्शाळ्मात

उष्भाघाताच्मा

फचालावाठी

नागरयकाॊना

घ्मालमाच्मा

काऱजीफाफत जनजागत
ृ ी शोणे आलश्मक आशे . मावाठी प्रत्मेक झोनभध्मे उष्भाघात
प्रततफॊधक कृती मोजना कामाान्न्लत शोणे आलश्मक आशे . मावाठी वला नगयवेलकाॊचा
माभध्मे वभालेळ करून जनजागत
ृ ीभध्मे वला रोकप्रतततनधीॊचा वशबाग अवाला
मावाठी प्रत्मेक झोनभध्मे नगयवेलकाॊवश आयोग्म वलबागाच्मा अधधका-माॊची फैठक

आमोन्जत करून आलश्मक कामालाशीफाफत भाहशती दे ण्माचे तनदे ळ भशाऩौय नॊदा
न्जचकाय माॊनी हदरे.
नागऩयू

भशानगयऩालरकेच्मा

मोजना

कामाान्न्लत

आयोग्म

वलबागाच्मा

लतीने

नागऩयू

ळशयातीर

माॊच्मा

अध्मषतेत

जनतेकयीता उष्भाघात प्रततफॊधक कृती मोजना २०१९ तमाय केरी अवन
ू शी कृती
कयण्माकयीता

भशाऩौय

नॊदा

न्जचकाय

तनमाभक वलभती गठीत कयण्मात आरी. मा वलभतीची गुरूलायी (ता.७) भनऩा
भख्
स्भत
ु मारमातीर डॉ. ऩॊजाफयाल दे ळभख
ु
ृ ी स्थामी वलभती वबागश
ृ ात फैठक
आमोन्जत कयण्मात आरी शोती. फैठक त भशाऩौय नॊदा न्जचकाय माॊच्मावश आयोग्म

वलभती वबाऩती भनोज चाऩरे, ज्मेष्ठ नगयवेलक वन
ु ीर अग्रलार, नगयवेवलका रूऩा

यॉम, अततरयक्त आमक्
ु त अझीझ ळेख, उऩामक्
ु त याजेळ भोहशते, आयोग्म अधधकायी
डॉ. वन
ु ीर

काॊफऱे , लळषणाधधकायी

वॊध्मा

भेडऩल्रीलाय, उष्भाघात

प्रततफॊध

कृती

मोजनेच्मा नोडर लैद्मक म अधधकायी डॉ. भॊजुऴा भठऩती, वभन्लमक डॉ. वललेकानॊद
भठऩती, वशामक लळषणाधधकायी याजेंद्र वक
ु े , क्र डा तनयीषक नये ळ चौधयी उऩन्स्थत
शोते.

उष्भाघात प्रततफॊधक कृती आयाखडा शा वभाजातीर वला व्मक्तीॊचा उष्भाघाताऩावन
ू

फचाल कयण्मावाठी उऩाममोजना आशे . उष्भाघात रागण ल भत्ृ मू कभी कयणे,
भनष्ु मफऱाचे

उष्भाघात

प्रततफॊधात्भक

उऩाममोजना

वलऴमी

कौळल्म

ल

सान

वलकवीत कयणे ल वभाजात जनजागत
ृ ी कयणे शा मा उष्भाघात प्रततफॊधक कृती

आयाखड्माचा उद्देळ आशे . नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा आयोग्म वलबागाच्मा लतीने
दयलऴी मावाठी वलवलध उऩाममोजना याफवलण्मात मेतात. मालऴीशी मा उऩाममोजनाॊची
वलात्र अॊभरफजालणी कयण्मात माली, अवे तनदे ळ भशाऩौय नॊदा न्जचकाय माॊनी हदरे.
उष्भाघात

प्रततफॊधक

कृती

आयाखड्माच्मा

नलीन

प्रस्तावलत

उऩममोजनाॊभध्मे

भनऩाची वला दलाखाने, मऩ
ु ीएचवी, शॉन्स्ऩटर ऩरयवयात वभाजातीर रोकाॊवाठी

ग्रीननेट ल थॊड ऩाण्माची व्मलस्था कयणे, वला रोकप्रतततनधी, स्लमॊवेली वॊस्था,
उद्मोजक, फॉक, ळावक म कामाारम, ळावक म ल खावगी दलाखाने, ऩेट्रोरऩम्ऩ, भॉर

धायक ल इतय वलाांनी ऩाणी प्माउ रालण्माचे आलाशन कयणे, उन्शाळ्मात दऩ
ु ायी १२

ते ३ मा लेऱेत फाजायऩेठ फॊद ठे लण्माफाफत आलाशन कयणे, ऩाणी वाठला ल न्जयला
मा मोजनेलय वक्ती कयणे, ळावक म कामाारमे, ळाऱा, दलाखाने, खावगी वॊस्थाॊभध्मे

फपकट यॊ गाचा उऩमोग कयण्माचे आलाशन कयणे, काभगायाॊना काभाच्मा लेऱेत फदर

अथला थॊड छताखारी काभ ल थॊड ऩाणी कामभस्लरूऩी उऩरब्ध करून दे णे,
एवएभएवद्लाये उष्भारशयीॊफाफत रोकाॊना भाहशती दे णे ल जागत
ृ ी कयणे आदी फाफी
प्रस्तावलत अवल्माची भाहशती आयोग्म वलबागाच्मा लतीने मालेऱी दे ण्मात आरी.

उष्भाघात प्रततफॊधक कामाावॊदबाात नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा आयोग्म वलबागाच्मा
लतीने

कयण्मात

आरेल्मा

कामालाशीच्मा

मोग्म

अॊभरफजाफणीफाफत

उष्भाघात

प्रततफॊधक वलऴमाच्मा आॊतययाष्ट्रीम ऩरयऴदे भध्मे भनऩाच्मा आयोग्म वलबागाच्मा

कामााचे कौतक
कयण्मात आरे. माफद्दर भशाऩौय नॊदा न्जचकाय माॊनी वलबागाचे
ू

अलबनॊदन केरे. उन्शाळ्माभध्मे नागरयकाॊनी आऩल्मा आयोग्माची काऱजी घेण्माचे
आलाशनशी भशाऩौय नॊदा न्जचकाय माॊनी मालेऱी केरे.

