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नागऩूर, ता. ६ : भहशनाबयानॊतय मेणा-मा गणेळोत्वलाच्मा स्लागतावाठी वायेच वज्ज झारे आशेत. 
दयलऴी प्रभाणेच मॊदाशी ऩमाालयणऩूयक गणेळोत्वलावाठी नागऩूय भशानगयऩालरका कहिफद्ध आशे. 
भात्र मा ऩमाालयणऩूयक गणेळोत्वलारा ऩीओऩी भूतींभुऱे फाधा ननभााण केरी जाते. आऩल्मा ळशयाच े
लैबल अवरेरे तराल मा भूत्माांभुऱे प्रदषुऴत शोतात, जरचयाॊनाशी धोका ननभााण शोतो. ऩीओऩी 
भूतींफाफत उच्च न्मामारमाने गाॊबीमा दळाषलत ऩीओऩी भूत्माांच्मा भागे रार खणू कयण्माच ेननदेळ 
हदरे आशेत. मा ननदेळाच ेऩारन व्शाले माची षलळेऴ काऱजी घेत आलश्मक नतथे कठोय कायलाई 
कया, अवे वक्त ननदेळ भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊनी हदरे. 

गणेळोत्वलाच्मा ऩूलातमायी वॊदबाात भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊच्मा अध्मषतेत ल आयोग्म वलभती 
वबाऩती लीयेंद्र कुकयेजा माॊच्मा प्रभुख उऩजस्थतीत ळशयातीर षलषलध स्लमॊवेली वॊस्थाॊवश 
भॊगऱलायी (ता.६) भनऩा भुख्मारमातीर डॉ. ऩॊजाफयाल देळभुख स्भतृी स्थामी वलभती वबागशृात 
आढाला फैठक घेण्मात आरी. फैठकीत भशाऩौय नॊदा जजचकाय, आयोग्म वलभती वबाऩती लीयेंद्र 
कुकयेजा माॊच्मावश षलयोधी ऩषनेते तानाजी लनल,े वत्ता ऩष प्रतोद हदव्मा धयुड,े आयोग्म वलभती 
उऩवबाऩती नागेळ वशाये, वलभतीच्मा वदस्मा षलळाखा फाॊते, रीरा शाथीफेड, रूऩा यॉम, ज्मेष्ठ 



नगयवेलक वुनीर अग्रलार, अनतरयक्त आमुक्त याभ जोळी, अनतरयक्त आमकु्त अझीझ ळखे, 

आयोग्म अधधकायी (स्लच्छता) डॉ. वुनीर काॊफऱे, अनतरयक्त वशामक आयोग्म अधधकायी डॉ. षलजम 
जोळी, वशामक आमुक्त वलाश्री गणेळ याठोड, याजू लबलगड,े शयीळ याउत, प्रकाळ लयाड,े अळोक 
ऩािीर, वुबाऴ जमदेल, ग्रीन जव् शजीर पाउॊडळेनच ेवॊस्थाऩक कौस्तब चरिजी, वुयबी जैस्लार, ककॊ ग 
कोफया ऑगेनामजेळन मथू पोवाच ेवॊस्थाऩक अयषलॊदकुभाय यतुडी, लनयाई पाउॊडळेनच ेफाफा देळऩाॊडे, 
योियी क्रफ ऑप नागऩूयच्मा डॉ. दीऩा जभलार, जोगी बावभ, योियी क्रफ ऑप नागऩूय लभशान 
िाउनच ेऩयाग घुफड,े हशभाॊळु झाकय, जनजागतृी आव्शान वलभतीच ेप्रदीऩ शजाये, अनुज वभुॊदे्र, ननवगा 
षलसानच ेडॉ. षलजम घुगे माॊच्मावश वला झोनच ेझोनर अधधकायी प्राभुख्माने उऩजस्थत शोते. 

ऩुढे फोरताना भशाऩौय नॊदा जजचकाय म्शणाल्मा, ऩमाालयणऩूयक गणेळोत्वल वाजया करून ळशयाच े
लैबल अवरेरे तरालाॊच ेवॊलधान कयणे शे भनऩाच ेकताव्म आशे. भात्र मावाठी नागरयकाॊभध्मे 
जनजागतृी कयणे आलश्मक अवून ळशयातीर षलषलध स्लमॊवेली वॊस्था मावाठी कामा कयीत आशेत 
शी अलबनॊदनीम फाफ आशे. भागीर लऴी वोनेगाल, गाॊधीवागय, वक्कयदया, अॊफाझयी मा भशत्लाच्मा 
तरालाॊभध्मे गणेळ भूती षलवजानारा प्रनतफॊध कयण्मात आरे शोत.े माभध्मे मालऴी नाईक 
तरालाची बय घारण्मात आरी आशे. मालऴी इतय तरालाॊवश नाईक तरालाभध्मेशी कोणत्माशी 
प्रकायच्मा गणेळ भूतींच ेषलवजान शोउ नमे मावाठी आलश्मक ती कामालाशी कयण्माच ेननदेळ त्माॊनी 
हदरे. 

  

ऩीओऩीच्मा गणेळ भूती नैवगीक तरालाॊभध्मे षलवजजात शोउ नमे मावाठी ळशयातीर षलषलध 
बागाॊभध्मे आलश्मक त्मा हठकाणी कृत्रत्रभ षलवजान तरालाॊची ननलभाती केरी जाते. मालऴीशी ती 
व्मलस्था कयण्मात मेणाय अवून ळशयातीर प्रभुख हठकाणाॊवश दशाशी झोनभध्मे झोनस्तयालय 
लस्त्माॊभध्मेशी षलवजानावाठी कृत्रत्रभ िॉकची व्मलस्था कयण्मात माली. नागरयकाॊच्मा वुषलधाॊवाठी 
तवेच ऩमाालयणऩूयक गणोत्वलावाठी आलश्मक त्मा हठकाणी षलवजान िॉक लाढषलण्मात माले. 
गणेळ षलवजानावाठी यफयी कृत्रत्रभ िॉकचा लाऩय कयण्मात मेतो. भात्र मा िॉक खयाफ शोत अवल्माने 
दयलऴी त्मा नलीन खयेदी कयाव्मा रागतात. त्माभऱेु मालऴीऩावून यफयी कृत्रत्रभ िॉकचा लाऩय 
ऩूणात: फॊद करून त्माऐलजी वेंट्ीॊगच्मा िॉक तमाय करून त्माभध्मेच नागरयकाॊना भूती षलवजान 
कयण्माव आलाशन कयाले. मावोफतच गणेळ षलवजानाभध्मे कोणनतशी अडचण ननभााण शोउ नमे 
माच्मा काऱजीवश षलवजान स्थऱी षलद्मुत व्मलस्था ल स्लच्छतेफाफत षलळऴे रष देण्माच ेआयोग्म 
वलभती वबाऩती लीयेंद्र कुकयेजा माॊनी ननदेळ हदरे.  षलवजानावाठी कृत्रत्रभ िॉकवाठी भागीर लऴी 
जजल्शा ननमोजन षलकाव वलभती (डीऩीडीवी)तपे ननधी देण्मात आरा शोता. मालऴीशी लाढील कृत्रत्रभ 
िॉकवाठी डीऩीडीवीकड ेभनऩातपे भागणी कयण्मात मेणाय अवल्माच ेत्माॊनी वाॊधगतरे. 



विसजकनासाठी वऩण्याच ेऩाणी िाऩरण्यास प्रनतबंध 

फैठकीत षलषलध स्लमॊवेली वॊस्थाॊच्मा प्रनतननधीॊनी आऩल्मा वूचना ल वॊकल्ऩना भाॊडल्मा. ग्रीन 
जव् शजीर पाउॊडळेनतपे गणेळ भूती षलवजानावाठी षऩण्माच ेऩाणी न लाऩयण्माची भागणी मालेऱी 
कयण्मात आरी. ळशयात मालऴी भोठ्मा प्रभाणात ऩाणी िॊचाईचा वाभना कयाला रागत आशे. 
नागरयकाॊना षऩण्माच ेऩाणी भुफरक प्रभाणात उऩरब्ध व्शाले मावाठी भनऩा प्रमत्नयत आशे. अळात 
गणेळ षलवजानावाठी कोणत्माशी कृत्रत्रभ िॉकभध्मे षऩण्माच ेऩाणी लाऩयण्मात मेउ नमे अवे ननदेळ 
भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊनी हदरे. ळशयातीर षलषलध बागातीर वालाजननक षलशीयीॊची स्लच्छता 
कयण्मात आरी अवून मा हठकाणी ऩम्ऩशी रालण्मात आरे आशेत. स्लच्छ कयण्मात आरेल्मा मा 
वालाजननक षलशीयीॊच ेऩाणी षलवजानावाठी लाऩयण्माचशेी भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊनी ननदेलळत 
केरे. 

तवेच गणेळोत्वलादयम्मान भोठ्मा प्रभाणात ननभााल्म वॊकरीत कयण्मात मेतो. मा ननभााल्मालय 
प्रकिमा करून त्माऩावून वुगॊधीत अगयफत्ती ला आदी उऩमोगी उत्ऩादने ननभााण कयणा-माॊना 
ननभााल्म षलनाभूल्म देण्मात अवल्माचशेी भशाऩौयाॊनी वाॊधगतरे. ऩमाालयणऩूयक गणेळोत्वल वाजया 
व्शाला मावाठी भोठ्मा प्रभाणात जनजागतृीची गयज अवून मावाठी ळशयातीर षलषलध गणेळ 
भॊडऱाॊच ेप्रनतननधी, लाशतकू ऩोलरव आदीॊवोफत फैठक आमोजजत कयण्मात मेणाय अवल्माचशेी 
त्माॊनी मालेऱी वाॊधगतरे.  

 


