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ता. ५ ऑगस्ट २०१९

‘स्िच्छता रथ’ करणार शहरात
जनजागत
ृ ी

स्थायी सलमती सभापती प्रदीप पोहाणे ि आरोग्य
सलमती सभापती िीरें द्र कुकरे जा यांनी दाखविऱी
हहरिी झेंडी

नागपरू , ता. ५ : ळहयातीर प्रत्मेक बागाभध्मे नागरयकाांभध्मे स्लच्छतेफाफत जागत
ृ ी ननभााण व्हाली,
त्माांच्माकडून स्लच्छतेच्मा ननमभाांचे ऩारन केरे जाले माफाफत जनजागत
ृ ी ननभााण कयण्मासाठी

नागऩयू भहानगयऩालरकेच्मा आयोग्म वलबागाच्मा लतीने ‘स्लच्छता यथ’ तमाय कयण्मात आरे आहे .
सोभलायी (ता.५) स्थामी सलभती सबाऩती प्रदीऩ ऩोहाणे ल आयोग्म सलभती सबाऩती लीयें द्र
कुकये जा माांनी ‘स्लच्छता यथा’रा हहयली झेंडी दाखवलरी.
भनऩा भुख्मारमातीर छत्रऩती लळलाजी भहायाज नलीन प्रळासकीम इभायत ऩरयसयात आमोजजत
कामाक्रभात स्थामी सलभती सबाऩती प्रदीऩ ऩोहाणे, आयोग्म सलभती सबाऩती लीयें द्र कुकये जा

माांच्मासह नगयसेलक यभेळ ऩुणेकय, नगयसेलक ननतीन साठलणे, अनतरयक्त आमुक्त याभ जोळी,
आयोग्म अधधकायी (स्लच्छता) ड.. सुनीर काांफऱे , स्लच्छ बायत अलबमानाचे नोडर अधधकायी

ड..प्रदीऩ दासयलाय, जनजागत
ृ ी यथ ननलभाती कयणा-मा साई सेल्सचे इकफार लसांग, भनभोहन लसांग,
नांदककळोय ळेंड,े गजानन जाधल, ननतेळ भेश्राभ आदी उऩजस्थत होते.

ळहयातीर घये , ह.टे ल्स, दलाखाने माभधन
ू दययोज भोठ्मा प्रभाणात कचया ननघतो. भात्र मा कच-

माचे ओल्मा ल सक्
ु मा कच-माभध्मे व्मलजस्थतरयत्मा लगीकयण केरे जात नाही. ओल्मा ल सक्
ु मा
कच-माचे मोग्म लगीकयण व्हाले. घनकच-माची मोग्म वलल्हे लाट रालरी जाली मासाठी भनऩाच्मा

लतीने दययोज प्रत्मेक लस्त्माांभधन
ू स्लच्छता कभाचा-माांकडून कचया सांकरीत केरा जातो. भात्र मा
कच-माचे नागरयकाांकडून ओरा ल सक
ु ा असे लगीकयण कयण्मात मेत नाही. तसेच ळासनाच्मा

ननदे ळानस
ु ाय स्लच्छतेफाफतचे ननमभही ऩाऱरे जात नाही. माफाफत ळहयातीर प्रत्मेक लस्त्माांभध्मे
जनजागत
ू नागरयकाांऩमंत भाहहती
ृ ी व्हाली मासाठी भनऩातपे ‘स्लच्छता यथ’च्मा भाध्मभातन

ऩोहोचवलरी जाणाय आहे . ‘स्लच्छता यथ’द्लाये स्लच्छतेफाफत घ्मालमाची काऱजी, घनकच-माची
मोग्म वलल्हे लाट, कच-माचे मोग्म सांकरन, ळासनाच्मा ननदे ळानुसाय स्लच्छतेफाफतचे ननमभ न

ऩाऱल्मास आकायालमाचा दां ड माफाफत जनजागत
ृ ी केरी जात आहे . मालळलाम ध्लनीकपतद्लाये
जनजागत
ृ ी सांदेळ दे ण्मात मेत आहे .

भान्मलयाांनी सोभलायी (ता.५) ऩाच ‘स्लच्छता यथाांना’ हहयली झेंडी दाखवलरी. ळहयातीर सलाच
बागात भुख्मत: दाट लस्ती असरेल्मा बागाांभध्मे, व्माऩायी बाग, दलाखाने, ह.टे ल्स असरेरे बाग
मेथे यथ ऩोहोचलून जास्तीत जास्त नागरयकाांभध्मे जनजागत
ृ ी कयण्मात माली, असे आलाहन

मालेऱी स्थामी सलभती सबाऩती प्रदीऩ ऩोहाणे ल आयोग्म सबाऩती लीयें द्र कुकये जा माांनी केरे.

