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गणेऴोत्सळासदंभाकत महापौरांच्या अध्यऺतेत स्ळयंसेळी 
संस्था ळ गणेऴ मंडलाची बैठक 

नागपरू,ता.२० : नागऩयू भशानगयऩालरकेतपे ऩमाालयणऩयूक गणेळोत्वल वाजया व्शाला 
मावाठी प्रळावनातपे तमायी वरुू कयण्मात आरी आशे. ऩमाालयणऩयूक 
गणेळोत्वलावाठी ऩीओऩी भतूींफाफत न्मामारमाच्मा ददळाननदेळाांच ेऩारन शोणे 
आलश्मक आशे. मालळलाम ळाडू ल ळणेाच्मा भतू्माा नागरयकाांना वशजरयत्मा उऩरब्ध 
व्शाव्मात मावाठी ळशयातीर कस्तयुचांद ऩाका वश इतय दठकाणी मा भतूींच्मा 
वलके्रत्माांना नन:ळलु्क जागा देण्मात मेईर, अळी भादशती भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी 
ददरी. 



ऩमाालयणऩयूक गणेळोत्वल वाजया कयण्माच्मा उदे्दळाने ळशयातीर गणेळ भांडऱ ल 
स्लमांवेली वांस्थाांच्मा प्रनतननधीांची भांगऱलायी (ता.२०) भशाऩौय नांदा जजचकाय माांच्मा 
अध्मषतेत भशार मेथीर याजे यघजुी बोवरे नगय बलन मेथे फठैक आमोजजत 
कयण्मात आरी शोती. फठैकीत आभदाय प्रा. अननर वोरे, उऩभशाऩौय दीऩयाज 
ऩाडीकय, स्थामी वलभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, वलयोधी ऩषनतेे तानाजी लनल,े 

आयोग्म वलभती वबाऩती लीयेंद्र कुकयेजा, जरप्रदाम वलभती वबाऩती वलजम (वऩ ांटू) 
झरके, गाांधीफाग झोन वबाऩती लांदना मेंगटलाय, जरप्रदाम वलभती उऩवबाऩती 
बगलान भेंढे, नगयवेलक भोशम्भद जभार, नगयवेवलका वलद्मा कन्शेये, अनतरयक्त 
आमकु्त याभ जोळी, भनऩा आयोग्म उऩवांचालरका डॉ.बालना वोनकुवऱे, आयोग्म 
अधधकायी (स्लच्छता) डॉ. वनुीर काांफऱे माांच्मावश वलवलध स्लमांवेली वांस्था ल गणेळ 
भांडऱाांच ेप्रनतननधी प्राभखु्माने उऩजस्थत शोते. 

मालेऱी स्लमांवेली वांस्था ल गणेळ भांडऱाांच्मा प्रनतननधीांनी वलवलध वचूना आ ण 
वांकल्ऩना भाांडल्मा. ऩमाालयणऩयूक गणेळोत्वल वाजया व्शाला मावाठी नागरयकाांनी 
भातीच्मा भतूींचीच स्थाऩना कयण्माच ेआलाशन मालेऱी कयण्मात आरे. मालळलाम 
ननभााल्म तरालाभध्मे वलवजीत न कयता भनऩा ल स्लमांवेली वांस्थाांच्मा प्रनतननधीांकड े
ते देण्माच ेआलाशन कयण्मात आर.े गणऩती भांडऱाांच्मा ऩयलानगीवाठी मालऴीशी 
झोनस्तयालय ववुलधा कयण्मात मेणाय अवनू रलकयच शी ववुलधा भांडऱाांवाठी वरुू 
कयण्मात मेणाय आशे. गणेळ भांडऱाांकडून ऩयलानगीवाठी लवरु कयण्मात मेणा-मा 
ळलु्काची यक्कभ कभी कयण्माची भागणी मालेऱी वलयोधी ऩषनेत ेतानाजी लनल े
माांनी केरी. मालय दखर भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी माफाफत मोग्म कामालाशी 
कयण्मात मेणाय अवल्माच ेवाांधगतरे. 

मालेऱी आभदाय प्रा. अननर वोरे म्शणारे, ळशयातीर ऩमाालयणऩयूक गणेळते्वल 
वाजया कयण्माभध्मे स्लमांवेली वांस्था भशत्लाची बलूभका फजालतात. भनऩा आ ण 
नागरयकाांभध्मे भशत्लाचा दलुा म्शणून स्लमांवेली वांस्था कामा कयतात. कोणत्माशी 
वभाजोऩमोगी गोष्टीच ेमळ वभाजाच्मा प्रनतवादालय अलरांफनू अवते. ऩमाालयणऩयूक 
गणेळोत्वल शी वदु्धा अळीच फाफ आशे ल माभध्मे स्लमांवेली वांस्थाांच्मा 



वशकामााभऱेुच नागऩयूने नाल लभऱवलरे आशे. आत कृत्रिभ तरालाभध्मे गणेळ 
वलवजानाच्मा फाफतीत नागऩयू भशानगयऩालरका अगे्रवय आशे. त्माभऱेु ऩमाालयणाच े
वांलधान ल यषण कयण्मावाठी मालऴीशी ऩमाालयणऩयूक गणेळोत्वलावाठी स्लमांवेली 
वांस्थाांवश गणऩती भांडऱाांनी भनऩारा वशकामा कयाले, अवे आलाशन त्माांनी केरे. 

गणेळ वलवजान दठकाणी ददलवबय स्लच्छता याशाली मावाठी वलळऴे प्रमत्न कयण्मात 
मेणाय आशेत. मालळलाम वलद्मतु व्मलस्थेवश वयुऱीत लाशतकू याशाली मावाठी गणेळ 
भांडऱाांनी वशकामा कयण्माच ेआलाशन आयोग्म वलभती वबाऩती लीयेंद्र कुकयेजा माांनी 
केरे. रोकाांच्मा बालना रषात घेता ऩीओऩी भतूींफाफत न्मामारमाच्मा ददळाननदेळाच े
ऩारन व्शाले मावाठी भनऩातपे प्रमत्न कयण्मात मेत अवनू ळाांतताऩणूा 
लातालयणाभध्मे ऩमाालयणऩयूक गणेळोत्वल वाजया व्शाला मावाठी भनऩा कदटफद्ध 
अवल्माच ेत्माांनी वाांधगतरे. 

प्रायांबी ग्रीन व्शीजीर पाउां डळेनच ेवांस्थाऩक कौस्तब चॅटजी माांनी ऩीओऩी भतूींच्मा 
दषु्ऩरयणाभाची भादशती ददरी. ऩीओऩी ल ननभााल्म वलवजानाभऱेु तरालातीर 
ऑजक्वजनच ेप्रभाण कभी शोते. ऩीओऩीची भतूी ऩाण्मात वलयघऱत नाशी. त्माभऱेु 
फयीच लऴा ती तरालात तळीच याशते. मालळलाम तरालात भतूी वलवजान केल्माने 
तरालाची खोरी वदु्धा कभी शोते. ऩीओऩी भतूी भध्मे लाऩयण्मात मेणाऱ्मा यांगाभध्मे 
जड धात ूअवते. त्माभऱेु नागरयकाांना कृत्रिभ तरालात भतूी वलवजानावाठी 
प्रोत्वादशत कयण्मावाठी ल इतय वशकामाावाठी ग्रीन व्शीजीर मांदाशी भनऩाच्मा वोफत 
आशे, अवे त ेम्शणारे. ननमभानवुाय ऩीओऩी वलक्री कयणाऱ्माांनी त्मावांदबाातीर 
ननमभाांच ेपरक रालणे आलश्मक आशे. भतूीभागे रार खणू कयणेशी आलश्मक 
अवल्माची भादशती त्माांनी ददरी. 

मालेऱी ऩमाालयणऩयूक गणेळोत्वलाची भादशती देणायी धचिपीत दाखवलण्मात आरी. 
कामाक्रभाच ेवांचारन आयोग्म अधधकायी (स्लच्छता) डॉ. वनुीर काांफऱे माांनी केरे तय 
आबाय आयोग्म उऩवांचालरका डॉ. बालना वोनकुवऱे माांनी भानरे. 

पाण्याबाबत जनजागतृी करणा-या देखावयानंा लमलणार परुस्कार 



ळशयातीर वलवलध गणेळ भांडऱाांकडून दयलऴी वलवलध देखाले तमाय केरे जातात. 
मालऴी ळशयात उद्भलरेल्मा ऩाणी टांचाईभऱेु ळशयात नागरयकाांभध्मे जनजागतृी शोणे 
आलश्मक आशे. मावाठी मालऴी गणेळ भांडऱाांनी ऩाणी फचत, येन लाटय शालेजस्टांग, 

रशान भरुाांना ऩाण्माच ेभशत्ल कऱणाये देखाले, ऩमाालयण वांयषण, बजूर ऩातऱीभध्मे 
लाढ कयण्मावाठी कयालमाची उऩाममोजना आदी वलऴमाांलय जनजागतृी कयणाये देखाले 
तमाय कयण्माची वांकल्ऩना मालेऱी जरप्रदाम वलभती वबाऩती वलजम (वऩ ांटू) झरके 
माांनी भाांडरी. उत्कृष्ट देखाव्माांना भनऩातपे ऩयुस्कायशी प्रदान कयण्मात मेणाय आशे. 
 


