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नागऩरू, ता. २० : ऩढुीर भहशन्मात नागऩयुात शोउ घातरेल्मा उत्वलाच्मा 
आमोजनाभध्मे रोकाॊचा वशबाग भोठ्मा प्रभाणालय अवतो. मा उत्वलाच्मा 
ननमभत्तान ेवशबागी शोणा-मा नागरयकाॊना नागऩयू भशानगयऩामरकेच्मा लतीने मोग्म 
वोमी ववुलधा ऩयुवलणे आणण उत्वलादयम्मान ल नॊतय स्लच्छतेलय वलळऴेत्लाने बय 
देणे शी भशत्लाची काभे अवनू मॊत्रणेने माफाफत दष याशाले, अवे ननदेळ भनऩा 
आमकु्त अमबजीत फाॊगय माॊनी हदरे. 

मेत्मा २२ त े२९ वप्टेंफय दयम्मान ताजफाग मेथीर उवव ल ८ ऑक्टोफय शोउ 
घातरेल्मा धम्भचक्र प्रलतवन हदन ल दवया उत्वलाॊच्मा तमायीवॊदबावत 
ळकु्रलायी (ता.२०) भनऩा आमकु्त अमबजीत फाॊगय माॊनी आढाला घेतरा. मालऱेी त े
फोरत शोत.े फठैकीत अनतरयक्त आमकु्त यलीॊद्र ठाकये, अनतरयक्त आमकु्त याभ 



जोळी, उऩामकु्त ननबवम जैन, अधीषक अमबमॊता भनोज तारेलाय, आयोग्म उऩवॊचारक 
डॉ.बालना वोनकुवऱे, आयोग्म अधधकायी (स्लच्छता) डॉ.वनुीर काॊफऱे माॊच्मा वलवलध 
वलबागाच ेअधधकायी उऩस्स्थत शोते. 

आमकु्त म्शणारे, नागऩयुात दवया आणण धम्भचक्र प्रलतवन हदन शे उत्वल उत्वाशात 
वाजये केरे जातात. धम्भचक्र प्रलतवन हदनाच्मा ननमभत्ताने नागऩयुात देळबयातून 
राखोंच्मा वॊख्मेने आॊफेडकयी अनमुामी दाखर शोतात. मा वलव नागरयकाॊना वोमी 
ववुलधा देणे शे नागऩयू भशानगयऩामरकेच ेकतवव्म आशे. त्माभऱेु जरप्रदाम 
वलबाग, रोककभव वलबाग, स्लच्छता वलबाग, आयोग्म वलबाग, ऩरयलशन वलबाग मावश 
वलव वॊफॊधधत वलबागाच्मा अधधका-माॊनी त्माची तमायी आताऩावनूच वरुू 
कयाली. ळावनाच्मा अन्म वलबागावोफत वभन्लम ठेलनू आलश्मक त्मा वलव वोमी 
ववुलधा ऩयुलाव्मात. वऩण्मावाठी भफुरक स्लच्छ ऩाणी, टॉकय, भोफाईर 
टॉमरेट, तात्ऩयुत ेप्रळावनगशृ, भाहशती कष, आयोग्म वलबागातपे आयोग्म ववुलधा 
प्राधान्माने तत्ऩय ठेलाव्मात तवेच ऩरयलशन वलबागाद्लाये दीषाबभूी मेथे जाण्मावाठी 
फव ववुलधा ऩयुवलण्मात मेत ेमावाठी वलबागाने आलश्मक तमायी ऩणूव 
कयाली. अस्ग्नळभन वलबागाची बमूभका मालेऱी भशत्लाची अवत.े कुठल्माशी 
आऩत्तीरा तोंड देण्मावाठी अस्ग्नळभन वलबागाच्मा चभनेु वज्ज याशाले, अवे 
ननदेळशी त्माॊनी हदरे. धम्भचक्र प्रलतवन हदनावोफतच दव-मा ननमभत्ताने शोणाये 
यालण दशन आणण ताजफाग मेथीर उवव भध्मे राखोंच्मा वॊख्मेने नागरयक वशबागी 
शोतात. शे नतन्शी उत्वल एका ऩाठोऩाठ अवल्माने त्माच ेमोग्म ननमोजन कयण्माच े
ननदेळ आमकु्ताॊनी हदरे. 

  

स्िच्छतेिर भर 

उत्वलादयम्मान मोग्म वोमी ववुलधा ऩयुवलण्मावोफतच उत्वलानॊतयची स्लच्छता शे 
भोठे आव्शान अवत.े आयोग्म वलबागाने त्माचशेी मोग्म ननमोजन करुन तातडीन े
ऩरयवयाची स्लच्छता कयाली. स्लच्छतेच्मा फाफतीत कुठरीशी तडजोड करू नमे. वॊऩणूव 
मॊत्रणा मा काभी रालनू स्लच्छतेलय बय द्माला, अवेशी त ेम्शणारे. 



ऩरयवयात कोणत्माशी प्रकाये घाण शोउ नमे मावाठी मोग्म उऩाममोजना कयणे 
आलश्मक आशे. उवव, दवया ल धम्भचक्र प्रलतवन हदन उत्वलस्थऱी कुठेशी ऩाणी जभा 
शोउ नमे माची वलळऴे काऱजी घ्माली. धम्भचक्र प्रलतवन हदनाननमभत्त दीषाबभूी मेथे 
मेणा-मा राखो अनमुामाॊवाठी वलवलध वॊस्था वॊघटनेभापव त बोजनाची व्मलस्था केरी 
जात.े अळा हठकाणी कोणनतशी घाण शोउ नमे मावाठी दीषाबभूीलय लेगऱे पुड झोन 
तमाय कयणे ल प्रत्मेक बोजन स्टॉरऩढेु कचया ऩेटमाॊची व्मलस्था कयण्माचशेी त्माॊनी 
ननदेमळत केरे. दीषाबभूीलय रागणा-मा प्रत्मेक स्टॉरधायकाॊना भनऩातपे कचयाऩेटी 
देण्मात मेणाय अवनू त्माभध्मेच त्माॊना कचया टाकाला रागणाय आशे. मामळलाम 
ऩरयवयात प्रास्स्टकचा लाऩय शोउ नमे मावाठी दकुानदायाॊभध्मे प्रास्स्टक फॊदीफाफत 
जनजागतृी कयण्माचशेी त्माॊनी ननदेळ हदरे. 

  

 


