
नागपूर महानगरपालिका, नागपूर 

(जनसंपकक  विभाग) 

प्रलसद्धी पत्रक                                                  ता. १७ जिुै २०१९ 

प्रत्येक झोनिा एक ‘डॉग व्हॅन’ 
द्या...! 

आरोग्य सभापती िीरेंद्र कुकरेजा यांचे ननरे्दश : 
मशीनच्या साहाय्याने नािेसफाईसाठी घेणार विशषे 

बैठक 

नागपूर,ता. १७ : नागपूर शहरात कुत्र ेआणि डुकराांचा त्रास प्रचांड वाढला आहे. 
यासांदर्ाात नागररकाांच्या अनेक तक्रारी येतात. मात्र यांत्रिा अपुरी 
असल्यामुळे तक्रारीांचा ननपटारा करिे शक्य नाही. केवळ दोन ‘डॉग 
व्हॅन’च्या र्रोशावर हे शक्य नसल्यामुळे प्रत्येक झोनमध्ये प्रत्येकी एक 
‘डॉग व्हॅन’ असायलाच हवी, यासांदर्ाात तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे 
ननदेश आरोग्य सर्ापती वीरेंद्र कुकरेजा याांनी ददले. 

नवननवााचचत आरोग्य सममतीची प्रथम बैठक बुधवारी (ता. १७) मनपा 
मुख्यालयातील डॉ. पांजाबराव देशमुख स्मतृी सर्ागहृात आयोजजत करण्यात 



आली. सदर बैठकीत त े बोलत होत.े बैठकीला सर्ापती वीरेंद्र कुकरेजा 
याांच्यासह उपसर्ापती नागेश सहारे, सदस्य लहुकुमार बेहत,े मलला हाथीबेड, 

सरीता कावरे, नगरसेवक जजतेंद्र घोडसे्वार, नगरसेववका प्रणिता शहािे, 

ममता सहारे, अनतररक्त आयुक्त राम जोशी, आरोग्य अचधकारी (स्वच्छता) 
डॉ. सुनील काांबळे, आरोग्य अचधकारी (दवाखाने) डॉ. सरीता कामदार, स्वच्छ 
र्ारत अमर्यानचे नोडल अचधकारी डॉ. प्रदीप दासरवार, अनतररक्त सहायक 
आरोग्य अचधकारी डॉ. ववजय जोशी, पशुचचककत्सक अचधकारी डॉ. गजेंद्र 
महल्ले, टाटा ट्रस्टचे अचधकारी डॉ. दटकेश बबसेन उपजस्थत होत.े 

‘डॉग व्हॅन’ सांदर्ाात मादहती देताना डॉ. गजेंद्र महल्ले म्हिाले, प्रत्येक 
झोनला एक ‘डॉग व्हॅन’ असावी यासाठी आठ नव्या व्हॅनचा प्रस्ताव 
पाठववला आहे. दोन व्हॅन आहेत. त्यामुळे प्रत्येक झोनला एक ‘डॉग व्हॅन’ 
उपलब्ध करून देता येईल. मात्र, सध्या असलेल्या दोन्ही ‘डॉग व्हॅन’ जुन्या 
असल्यामुळे आठ ऐवजी दहा व्हॅनचा प्रस्ताव देण्याचे ननदेश सर्ापती वीरेंद्र 
कुकरेजा याांनी ददले. 

बऱ्याच नाल्याांची सफाई आजही मनुष्यबळाद्वारे केली जात.े त्यामुळे या 
नाल्याांचीही सफाई मशीनने करता येईल यासाठी नाल्याांची रां दी वाढववता 
येईल का, यादृष्टीने अभ्यास करून अहवाल तयार करण्यात यावा. यापुढे 
सांपूिा नाल्याांची सफाई ममशनद्वारेच व्हावी यादृष्टीने चचाा करण्यासाठी 
लवकरच ववशेष बैठक बोलववण्यात येईल, असेही श्री. कुकरेजा याांनी 
साांचगतले. 

नागपूर महानगरपामलकेअांतगात असलेली आरोग्य सेवा अद्ययावत करण्याचे 
प्रयत्न सुरू आहे. टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून २६ नागरी प्राथममक आरोग्य 



कें द्राांचा कायापालट करण्याचे काया सुरू आहे. त्यापैकी १७ आरोग्य कें द्राांचा 
कायापालट झाला असून येथे लार् घेिाऱ्या रग्िाांची सांख्या वाढली आहे. 
सदर येथील प्रयोगशाळेत सुमारे ४१ चाचण्या पूिात: आता मोफत होतात. 
आरोग्य यांत्रिा अचधकाचधक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने अचधकाऱ्याांनीही 
तत्पर राहावे, असे आवाहन आरोग्य सर्ापती वीरेंद्र कुकरेजा याांनी यावेळी 
केले. 

शहरातील १४ दहनघाटाांपैकी अांबाझरी घाटावर दहनासाठी ‘बिकेटस   ’ उपलब्ध 
आहेत. र्ववष्यात मोक्षधाम, मानकापूर, सहकार नगर, गांगाबाई घाट आणि 
मानेवाडा येथेही ‘बिकेटस   ’ उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याला 
गती देण्याचे ननदेशही सर्ापती कुकरेजा याांनी ददले. गिपती ववसजानाच्या 
वेळी कृबत्रम रबर टँक लावले जातात. परांतु त े एक-दोन वषेच कामात 
येतात. त्यापेक्षा सवाच दठकािी सेंट्रीांगचे कृबत्रम टँक उर्ारण्यात यावे. 
त्यादृष्टीने तयारी करण्याचे ननदेशही त्याांनी ददले. नाला गँगला लवकरच 
सुरक्षा कीट देण्यात येिार असून सफाई कमाचाऱ्याांनाही ग्लोव्हज़    पुरववण्याचे 
ननदेश सर्ापतीांनी ददले. मनपाअांतगात सुरू असलेल्या सवा दवाखान्याांमध्ये 
अचधकारी-कमाचाऱ्याांची हजेरी पुढील मदहनार्रात बायोमेदट्रक पद्धतीने सुरू 
करण्याचे ननदेशही त्याांनी यावेळी ददले. 

कचरा ट्रान्सफर स्टेशनसाठी दहापैकी सहा झोनच्या जागा जवळपास 
ननजचचत झाल्या आहेत. त्यासांदर्ाातील कायावाहीला वेग देण्याचे ननदेशही 
सर्ापतीांनी ददले. 

बैठकीत आरोग्य अचधकारी (स्वच्छता) डॉ. सुनील काांबळे याांनी त्याांच्या 
ववर्ागामाफा त सुरू असलेल्या कामाांची मादहती ददली. सध्या असलेले सफाई 



कमाचारी, ऐवजदार, बीट या यांत्रिेमाफा त सुरू असलेल्या कामाचे स्वरूप, 

र्ाांडवेाडी डजम्पांग याडामध्ये टाकण्यात येिारा कचरा, त्यावर होिारी प्रकक्रया 
आदीांववषयीही त्याांनी साांचगतले. आरोग्य अचधकारी (दवाखाने) डॉ. सरीता 
कामदार याांनी नागपूर महानगरपामलकेअांतगात शहरात असलेल्या 
दवाखान्याांची मादहती, कामाचे स्वरूप आदीांववषयी मादहती ददली तर डॉ. 
दटकेश बबसेन याांनी टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून कायापालट करण्यात आलेले 
प्राथममक आरोग्य कें द्र आणि त्यामुळे झालेले फायदे याबाबत सववस्तर 
साांचगतले. उपजस्थत सदस्याांनीही यावेळी अचधकाऱ्याांना प्रचन ववचारून 
आरोग्य ववर्ागाची मादहती जािून घेतली. बैठकीला सवा झोनचे झोनल 
आरोग्य अचधकारी उपजस्थत होते.    

 


