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उष्माघात प्रततबधंक कृती 
योजनेर्ी तातडीने अंमऱबजािणी 

करा 

अततररक्त आयुक्त राम जोशी : उष्माघात प्रततबंधक 
समन्िय सलमती बैठक 

नागऩूर, ता. २६ : उन्षाला ळाढत अशून नागऩूर ऴषरात उष्माघातामुले 
जीवळतषानी षोउ नये याशाठी ऴषरातीऱ 

रस्ते, बाजार, बशस्थानक, दळाखान्याांमध्ये तशेच ऴषरातीऱ प्रमुख ठठकाणी 
उष्माघात प्रततबांधाशांदर्ाात प्रत्येक वळर्ागामध्ये योग्य कायाळाषी करण्यात 
याळी. तशेच नागररकाांच्या आरोग्याची कालजी घेत उष्माघात प्रततबांधक 
कृती योजनेची तातडीने अांमऱबजाळणी करण्यात याळी, अशे तनदेऴ 
मनऩाचे अततररक्त आयुक्त राम जोऴी याांनी ठदऱे. 



नागऩूर मषानगरऩालऱकेच्या आरोग्य वळर्ागाच्या ळतीने नागऩूर ऴषरातीऱ 
जनतेकरीता उष्माघात प्रततबांधक कृती योजना २०१९ तयार केऱी अशून 
या कृती योजनेच्या कायाान्ळयाशांदर्ाात मांगलळारी (ता.२६) अततररक्त 
आयुक्त राम जोऴी याांच्या अध्यसतेत उष्माघात प्रततबांधक शमन्ळय 
शलमतीची बैठक नागऩूर मषानगरऩालऱकेच्या छत्रऩती लऴळाजी मषाराज 
प्रऴाशकीय इमारतीतीऱ आयुक्त शर्ागषृात आयोजजत करण्यात 
आऱी. बैठकीत मनऩाच्या आरोग्य अधधकारी डॉ. शरीता कामदार, उष्माघात 
प्रततबांध कृती योजनेच्या नोडऱ ळैद्यकीय अधधकारी डॉ. मांजुवा 
मठऩती, शमन्ळयक डॉ. वळळेकानांद मठऩती, शषायक आयुक्त मषेऴ 
मोरोणे, प्रकाऴ ळराड,े शुर्ाव जयदेळ, राजु लर्ळगड,े गणेऴ राठोड, जस्मता 
काले, शुळणाा दखणे, अततररक्त शषायक आरोग्य अधधकारी वळजय 
जोऴी, ऴाशकीय ळैद्यकीय मषावळद्याऱय रुग्णाऱयाचे डॉ. तनऱेऴ 
अग्रळाऱ, षळामान वळर्ागाचे ए.व् षी. गोले, ळैहातनक र्ाळना, जजल्षाधधकारी 
कायााऱयाचे अांकुऴ गाळांड,े डॉ. जयश्री ळालके, उद्यान तनरीसक अनांता 
नागमोत ेआदी उऩजस्थत षोते. 

ळाढत्या उन्षाळ्यात नागररकाांचे उन्षाऩाशून शांरसण करण्याशाठी प्रत्येक 
वळर्ागाने आऩऱी रू्लमका योग्यररत्या बजाळून नागररकाांच्या शांरसणाशाठी 
योग्य कायाळाषी कराळी. तशेच उष्माघात प्रततबांधात्मक कायाळाषीशाठी 
प्रत्येक झोनमध्ये चमू तयार करण्याचेषी तनदेऴ अततररक्त आयुक्त राम 
जोऴी याांनी ठदऱे. गदीच्या ठठकाणी ग्रीन नेट ऱाळणे, वळवळध ठठकाणी 
ऩाणऩोईची व्यळस्था करणे, शकाली ६ ळाजताऩाशून शायांकालऩयतं 
ठदळशर्र उद्यान शुरू ठेळणे, मनऩाच्या शळा दळाखान्याांमध्ये ग्रीन नेटची 
व्यळस्था करणे, दऩुारच्या ळेलेत बाजारऩेठ बांद राषाळी याशाठी 



व्याळशायीकाांऴी योग्य शमन्ळय शाधणे याशष नागररकाांना उन्षाऩाशून 
बचाळ करण्याशाठी काय कालजी घ्याळयाची आषे, याबाबत 
जनजागतृीशाठी आऴा कमाचा-याांना योग्य प्रलऴसण देण्याचेषी तनदेऴ 
याळेली अततररक्त आयुक्त राम जोऴी याांनी ठदऱे. 

बैठकीत वळवळध वळर्ागाच्या प्रतततनधीांनी उष्माघात प्रततबांधाशांदर्ाात 
आऩाऩऱी रू्लमका स्ऩष्ट केऱी ळ याशांदर्ाात वळवळध शूचनाषी माांडल्या. या 
शूचनाांची अांमऱबजाळणी करून नागररकाांशाठी शुवळधा तनमााण 
करण्याबाबत तातडीने कायााळाषी करण्याचे अततररक्त आयुक्त याांनी 
तनदेलऴत केऱे. 

 


