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ता. ३० जऱ
ु ै २०१९

आशा स्ियंसेविकांच्या
ननयक्
ु तीबाबत
स्थाननक नगरसेिकांना माहहती
द्या!
महहऱा ि बाऱकल्याण सलमती सभापती संगीता गगऱ्हे
यांचे ननदे श
नागपरू , ता. ३० : ळशयातीर फारके, भाता माांच्मा आयोग्मावांफांधीचे प्रश्न

वोडवलण्मावाठी भनऩाच्मा लतीने दय अडीच ते तीन शजाय घयाांभागे एका आळा
स्लमांवेवलकाांची ननमक्
ु ती कयण्मात मेत.े भात्र माफाफत स्थाननक नगयवेलकाांना
कोणत्माशी प्रकायची भाहशती नवल्माने नागरयकाांच्मा वभस्माांफाफत कामयलाशी

कयताना अडचण ननभायण शोते. त्माभऱ
ु े नलीन आळा स्लमांवेलकाांची ननमक्
ु ती कयताना
स्थाननक नगयवेलकाांना भाहशती दे ण्मात माली, अवे ननदे ळ भहशरा ल फारकल्माण
वमभती वबाऩती वांगीता गगऱ्शे माांनी हदरे.

वलवलध वलऴमाांलय चचाय कयण्माच्मा अनऴ
ां ाने भांगऱलायी (ता.३०) भनऩा
ु ग

भख्
ु मारमातीर डॉ. ऩांजाफयाल दे ळभख
ु स्भत
ृ ी वबागश
ृ ात भहशरा ल फारकल्माण

वमभतीची फैठक आमोजजत कयण्मात आरी शोती. फैठकीत वमभतीच्मा वबाऩती

वांगीता गगऱ्शे माांच्मावश उऩवबाऩती हदव्मा धयु डे, वदस्मा भांगरा खेकये , भननऴा

अतकये , वलळाखा भोशोड, आवी नगय झोनच्मा वबाऩती वलयां का मबलगडे, उऩामक्
ु त
डॉ. यां जना राडे, आयोग्म अगधकायी (दलाखाने) डॉ. वयीता काभदाय, आयोग्म

अगधकायी (स्लच्छता) डॉ. वन
ु ीर काांफऱे , डॉ. ऩल
ू ायरी काटकय, ळाऱा ननयीषक धनयाज
दाबेकय आदी उऩजस्थत शोते.

ळशयी आयोग्म अमबमानाांतगयत ळशयातीर गयोदय भहशरा, नलजात फारके, भाता

माांच्मा आयोग्माफाफत घयऩोच वेला प्रदान कयणे तवेच ळशयी प्राथमभक आयोग्म

केंद्राभध्मे त्माांना मोग्म ववु लधा प्रदान कयता माली मावाठी आळा स्लमांवेवलकाांची
ननमक्
ु ती केरी जाते. भात्र वांफांगधत आळा स्लमांवेवलकाांफाफत भाहशती नवल्माने

आलश्मक लेऱी नागरयकाांच्मा तक्रायीांलय नगयवेलकाांना कामयलाशी कयण्मात अडचण

ननभायण शोते. त्माभऱ
ु े वांफांगधत प्रबागातीर आळा स्लमांवेवलकाांची भाहशती स्थाननक
नगयवेलक ल नगयवेवलकाांना अवणे आलश्मक आशे . मावाठी नव्माने ननमक्
ु ती
शोणाऱ्मा आळा स्लमांववे लकाांच्मा भाहशतीवश आयोग्म अगधकाऱ्माांभापयत ळशयी

प्राथमभक आयोग्म केंद्रात शोणाऱ्मा फैठकीत स्थाननक नगयवेलक ल नगयवेवलकाांना
आभांत्रत्रत करून त्माांची भाहशती दे ण्माचेशी ननदे ळ भहशरा ल फारकल्माण वमभती
वबाऩती वांगीता गगऱ्शे माांनी हदरे.

फैठकीत आळा स्लमांववे लकाांच्मा ननमक्
ु तीवश रयवामकरीांग वेंटयरा

ऩयलानगी, ऩाऱणाघयाांची मोजना आदी वलऴमालय चचाय कयण्मात आरी. ळशयात वद्मा
ऩाच हठकाणी ‘रयवामकरीांग वेंटय’ तमाय कयण्मात आरे आशे त. ‘रयमाकरीांग

वेंटय’भापयत भहशरा फचत गटाांना काभ मभऱलन
ू दे ण्माचा उद्देळ आशे . मावाठी वलय

झोनभध्मे केंद्राच्मा ननमभयतीवाठी वबागश
ृ ाभध्मे वलऴम ऩाठवलण्मात आल्माची भाहशती
मालेऱी प्रळावनाभापयत दे ण्मात आरी. मामळलाम भहशरा नगयवेवलकाांना लाशन

प्रमळषण, वलय झोनभध्मे ‘ऩोटोफा’ वरू
ु कयणे अळा वलवलध वलऴमाांचा भहशरा ल
फारकल्माण वमभती वबाऩतीांनी आढाला घेतरा.

