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ऴाडू ळ ऴेणाच्या गणेऴ मत
ू ींच्या
वळक्रीसाठी मनपा दे णार
नन:ऴल्
ु क जागा
गणेऴोत्सळासंदभाकत महापौरांच्या अध्यऺतेत स्ळयंसेळी
संस्था ळ गणेऴ मंडलाची बैठक
नागपरू ,ता.२० : नागऩयू भशानगयऩालरकेतपे ऩमाालयणऩयू क गणेळोत्वल वाजया व्शाला
मावाठी प्रळावनातपे तमायी वरू
ु कयण्मात आरी आशे . ऩमाालयणऩयू क

गणेळोत्वलावाठी ऩीओऩी भत
ू ींफाफत न्मामारमाच्मा ददळाननदे ळाांचे ऩारन शोणे

आलश्मक आशे . मालळलाम ळाडू ल ळेणाच्मा भत्ू माा नागरयकाांना वशजरयत्मा उऩरब्ध
व्शाव्मात मावाठी ळशयातीर कस्तयु चांद ऩाकावश इतय दठकाणी मा भत
ू ींच्मा

वलक्रेत्माांना नन:ळल्
ु क जागा दे ण्मात मेईर, अळी भादशती भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी
ददरी.

ऩमाालयणऩयू क गणेळोत्वल वाजया कयण्माच्मा उद्देळाने ळशयातीर गणेळ भांडऱ ल

स्लमांवेली वांस्थाांच्मा प्रनतननधीांची भांगऱलायी (ता.२०) भशाऩौय नांदा जजचकाय माांच्मा
अध्मषतेत भशार मेथीर याजे यघज
ु ी बोवरे नगय बलन मेथे फैठक आमोजजत
कयण्मात आरी शोती. फैठकीत आभदाय प्रा. अननर वोरे, उऩभशाऩौय दीऩयाज

ऩाडीकय, स्थामी वलभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, वलयोधी ऩषनेते तानाजी लनले,

आयोग्म वलभती वबाऩती लीयें द्र कुकये जा, जरप्रदाम वलभती वबाऩती वलजम (वऩांटू)
झरके, गाांधीफाग झोन वबाऩती लांदना मेंगटलाय, जरप्रदाम वलभती उऩवबाऩती

बगलान भें ढे, नगयवेलक भोशम्भद जभार, नगयवेवलका वलद्मा कन्शे ये, अनतरयक्त
आमक्
ु त याभ जोळी, भनऩा आयोग्म उऩवांचालरका डॉ.बालना वोनकुवऱे , आयोग्म

अधधकायी (स्लच्छता) डॉ. वन
ु ीर काांफऱे माांच्मावश वलवलध स्लमांवेली वांस्था ल गणेळ
भांडऱाांचे प्रनतननधी प्राभख्
ु माने उऩजस्थत शोते.

मालेऱी स्लमांवेली वांस्था ल गणेळ भांडऱाांच्मा प्रनतननधीांनी वलवलध वच
ू ना आ ण

वांकल्ऩना भाांडल्मा. ऩमाालयणऩयू क गणेळोत्वल वाजया व्शाला मावाठी नागरयकाांनी

भातीच्मा भत
ू ींचीच स्थाऩना कयण्माचे आलाशन मालेऱी कयण्मात आरे. मालळलाम

ननभााल्म तरालाभध्मे वलवजीत न कयता भनऩा ल स्लमांवेली वांस्थाांच्मा प्रनतननधीांकडे
ते दे ण्माचे आलाशन कयण्मात आरे. गणऩती भांडऱाांच्मा ऩयलानगीवाठी मालऴीशी

झोनस्तयालय ववु लधा कयण्मात मेणाय अवन
ू रलकयच शी ववु लधा भांडऱाांवाठी वरू
ु
कयण्मात मेणाय आशे . गणेळ भांडऱाांकडून ऩयलानगीवाठी लवर
ु कयण्मात मेणा-मा
ळल्
ु काची यक्कभ कभी कयण्माची भागणी मालेऱी वलयोधी ऩषनेते तानाजी लनले
माांनी केरी. मालय दखर भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी माफाफत मोग्म कामालाशी
कयण्मात मेणाय अवल्माचे वाांधगतरे.
मालेऱी आभदाय प्रा. अननर वोरे म्शणारे, ळशयातीर ऩमाालयणऩयू क गणेळत्े वल

वाजया कयण्माभध्मे स्लमांवेली वांस्था भशत्लाची बलू भका फजालतात. भनऩा आ ण
नागरयकाांभध्मे भशत्लाचा दल
ु ा म्शणून स्लमांवेली वांस्था कामा कयतात. कोणत्माशी

वभाजोऩमोगी गोष्टीचे मळ वभाजाच्मा प्रनतवादालय अलरांफन
ू अवते. ऩमाालयणऩयू क
गणेळोत्वल शी वद्ध
ु ा अळीच फाफ आशे ल माभध्मे स्लमांवेली वांस्थाांच्मा

वशकामााभऱ
ु े च नागऩयू ने नाल लभऱवलरे आशे . आत कृत्रिभ तरालाभध्मे गणेळ

वलवजानाच्मा फाफतीत नागऩयू भशानगयऩालरका अग्रेवय आशे . त्माभऱ
ु े ऩमाालयणाचे
वांलधान ल यषण कयण्मावाठी मालऴीशी ऩमाालयणऩयू क गणेळोत्वलावाठी स्लमांवेली
वांस्थाांवश गणऩती भांडऱाांनी भनऩारा वशकामा कयाले, अवे आलाशन त्माांनी केरे.

गणेळ वलवजान दठकाणी ददलवबय स्लच्छता याशाली मावाठी वलळेऴ प्रमत्न कयण्मात

मेणाय आशे त. मालळलाम वलद्मत
ु व्मलस्थेवश वयु ऱीत लाशतक
ू याशाली मावाठी गणेळ
भांडऱाांनी वशकामा कयण्माचे आलाशन आयोग्म वलभती वबाऩती लीयें द्र कुकये जा माांनी

केरे. रोकाांच्मा बालना रषात घेता ऩीओऩी भत
ू ींफाफत न्मामारमाच्मा ददळाननदे ळाचे
ऩारन व्शाले मावाठी भनऩातपे प्रमत्न कयण्मात मेत अवन
ू ळाांतताऩण
ू ा

लातालयणाभध्मे ऩमाालयणऩयू क गणेळोत्वल वाजया व्शाला मावाठी भनऩा कदटफद्ध
अवल्माचे त्माांनी वाांधगतरे.

प्रायां बी ग्रीन व्शीजीर पाउां डेळनचे वांस्थाऩक कौस्तब चॅ टजी माांनी ऩीओऩी भत
ू ींच्मा
दष्ु ऩरयणाभाची भादशती ददरी. ऩीओऩी ल ननभााल्म वलवजानाभऱ
ु े तरालातीर

ऑजक्वजनचे प्रभाण कभी शोते. ऩीओऩीची भत
ू ी ऩाण्मात वलयघऱत नाशी. त्माभऱ
ु े
फयीच लऴा ती तरालात तळीच याशते. मालळलाम तरालात भत
ू ी वलवजान केल्माने

तरालाची खोरी वद्ध
ु ा कभी शोते. ऩीओऩी भत
ू ी भध्मे लाऩयण्मात मेणाऱ्मा यां गाभध्मे
जड धातू अवते. त्माभऱ
ु े नागरयकाांना कृत्रिभ तरालात भत
ू ी वलवजानावाठी

प्रोत्वादशत कयण्मावाठी ल इतय वशकामाावाठी ग्रीन व्शीजीर मांदाशी भनऩाच्मा वोफत
आशे , अवे ते म्शणारे. ननमभानव
ु ाय ऩीओऩी वलक्री कयणाऱ्माांनी त्मावांदबाातीर

ननमभाांचे परक रालणे आलश्मक आशे . भत
ू ीभागे रार खण
ू कयणेशी आलश्मक
अवल्माची भादशती त्माांनी ददरी.

मालेऱी ऩमाालयणऩयू क गणेळोत्वलाची भादशती दे णायी धचिपीत दाखवलण्मात आरी.

कामाक्रभाचे वांचारन आयोग्म अधधकायी (स्लच्छता) डॉ. वन
ु ीर काांफऱे माांनी केरे तय
आबाय आयोग्म उऩवांचालरका डॉ. बालना वोनकुवऱे माांनी भानरे.
पाण्याबाबत जनजागत
ृ ी करणा-या दे खावयांना लमलणार परु स्कार

ळशयातीर वलवलध गणेळ भांडऱाांकडून दयलऴी वलवलध दे खाले तमाय केरे जातात.

मालऴी ळशयात उद्भलरेल्मा ऩाणी टां चाईभऱ
ु े ळशयात नागरयकाांभध्मे जनजागत
ृ ी शोणे
आलश्मक आशे . मावाठी मालऴी गणेळ भांडऱाांनी ऩाणी फचत, ये न लाटय शालेजस्टां ग,

रशान भर
ु ाांना ऩाण्माचे भशत्ल कऱणाये दे खाले, ऩमाालयण वांयषण, बज
ू र ऩातऱीभध्मे

लाढ कयण्मावाठी कयालमाची उऩाममोजना आदी वलऴमाांलय जनजागत
ृ ी कयणाये दे खाले
तमाय कयण्माची वांकल्ऩना मालेऱी जरप्रदाम वलभती वबाऩती वलजम (वऩांटू) झरके

माांनी भाांडरी. उत्कृष्ट दे खाव्माांना भनऩातपे ऩयु स्कायशी प्रदान कयण्मात मेणाय आशे .

