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नागऩरू,ता.५ : धम्भचक्र प्रलततन ददनारा दीषाबभूीलय राखो अनमुामी मेतात. 
देळाच्मा वलवलध बागातून मेणा-मा आंफेडकयी अनमुामांना भनऩातपे मोग्म ववुलधा 
ऩयुवलणे आलश्मक आशे. दीषाबभूी ल वंऩणूत ऩरयवयात स्लच्छता कामभ याशाली ल 
नागरयकांच्मा वयुषेच्मा दृष्टीने आलश्मक फाफींची ऩतूतता करुन नागरयकांना 
कोणततशी अववुलधा शोउ नमे माफाफत वलळऴे काऱजी घ्मा, अवे आलाशन भनऩा 
आमकु्त अभबजीत फागंय मांनी ददरे. 
मेत्मा भंगऱलायी ८ ऑक्टोफयरा शोणा-मा ६३व्मा धम्भचक्र प्रलततन ददनाच्मा 
वभायंबाफाफत दीषाबभूीलय भनऩातपे ऩयुवलण्मात मेणा-मा आलश्मक ववुलधांचा 
ळतनलायी (ता.५) आमकु्त अभबजीत फागंय ल जजल्शाधधकायी यलींद्र ठाकये मांनी 
आढाला घेतरा. मालेऱी भनऩाच ेअततरयक्त आमकु्त याभ जोळी, कामतकायी अभबमंता 



भनोज गणलीय, कामतकायी अभबमंता धनंजम भेंढुरकय, कामतकायी अभबमंता 
ए.एव.भानकय, प्रभखु अजग्नळभन अधधकायी याजेंद्र उचके, आयोग्म अधधकायी 
(स्लच्छता) डॉ.वनुीर कांफऱे, रक्ष्भीनगय झोनच ेवशामक आमकु्त याज ूभबलगड,े 

भशावलतयणच ेकामतकायी अभबमंता कंुदन भबवे, डॉ.फाफावाशेफ आंफडेकय स्भायक 
वभभतीच ेवदस्म डॉ.वधुीय पुरझरेे, वलराव गजघाटे, एन.आय.वटेु मांच्मावश 
भनऩाच्मा वलवलध वलबागाच ेअधधकायी उऩजस्थत शोते. 
प्रायंबी आमकु्त अभबजीत फागंय मांनी दीषाबभूी मेथे बगलान गौतभ फदु्ध ल 
डॉ.फाफावाशेफ आंफेडकय माचं्मा अस्थी करळारा ऩषु्ऩ अऩतण करुन अभबलादन केरे. 
मालेऱी त्मांनी वंऩणूत दीषाबभूी ऩरयवयातीर तमायीची ऩाशणी केरी. आलश्मक 
दरुुस्त्मांफाफत वंफंधधत अधधका-मांना तनदेळशी ददरे. नागरयकांच्मा ववुलधांवाठी 
भनऩातपे भदशरा ल ऩरुुऴांवाठी स्लतंत्र तात्ऩयुते प्रवाधनगशृ तनभातण कयण्मात मेत 
अवनू माचीशी ऩाशणी आमकु्तांनी केरी. 
  

राखो अनमुामांच्मा ववुलधेवाठी कामतयत स्लच्छता कभतचा-मांच्मा आयोग्माचीशी 
काऱजी घेणे आलश्मक आशे. स्लच्छता कभतचा-मांनी जॅकेट, शॅण्ड ग्रोज, भास्क आदी 
वयुषा वादशत्म लाऩरूनच कामत कयाले. त्माचं्मा कामातलय मोग्म देखयेख ठेलणे ल 
लेऱोलेऱी मोग्म वचूना देण्मावाठी प्रबायींची तनमकु्ती कयण्मात माली. तात्ऩयुत्मा 
प्रवाधनगशृांभध्मे नेशभी स्लच्छता याशाली माची वलळऴे काऱजी घेणे आलश्मक आशे. 
मा दठकाणी आलश्मक भनषु्मफऱ तैनात कयणे तवेच दगुधंी ऩवरू नमे मावाठी 
आलश्मक पलायणी कयणेशी आलश्मक आशे. प्रवाधनगशृ दठकाणी स्लच्छतेफाफत 
कोणततशी तक्राय मेउ नमे मावाठी प्रत्मेक ५ त े१० प्रवाधनगशृांच्मा स्लच्छतेवाठी 
एक स्लच्छता कभतचायी तनमकु्त करुन चोवलव ताव अवलयत स्लच्छता याशाली 
मावाठी लेऱेनवुाय त्माचं्मा ड्मटुी रालण्माचशेी तनदेळ आमकु्तांनी ददरे. 
नागरयकांच्मा आयोग्म ववुलधेवाठी भनऩा ल ळावनाच्मा रुग्णलादशका वेलेत तैनात 
ठेलण्मात माव्मात. लदै्मकीम ववुलधांच्मा स्टॉल्वलय आलश्मक औऴधांचा ऩयुलठा 
व्शाला माची काऱजी घेण्माचशेी त्मांनी तनदेभळत केरे. नागरयकांच्मा वयुषेवाठी 
अजग्नळभन वलबागान ेआऩरी मंत्रणा तैनात ठेलण्माचशेी तनदेळ आमकु्त अभबजीत 



फांगय मांनी ददरे. नागरयकांना आलश्मक वोमी ववुलधा ऩयुवलल्मा जाव्मात मावाठी 
दीषाबभूी ऩरयवयाभध्मे भनऩाच ेउऩद्रल ळोध ऩथकशी तैनात कयण्माच ेतनदेळ 
आमकु्तांनी ददरे. 
  

फॉक्व... 
अनयुायांच्या शेळेत मनऩा ननयंत्रि कस 

धम्भचक्र प्रलततन ददनाच्मा भखु्म वभायंबावाठी देळबयातून मेणा-मा अनमुामांच्मा 
वयुषेवाठी भनऩा ल ऩोभरव प्रळावनाच ेतनमंत्रण कष कामातजवलत अवते. तनमंत्रण 
कषालय स्लमंवेलकांभापत त नागरयकांना आलश्मक भादशती ऩयुवलरी जाईर ल 
आलश्मक भदतशी केरी जाणाय आशे. मा तनमंत्रण कषांच ेवंऩकत  क्रभांक वलांना 
वशजतेन ेउऩरब्ध व्शालेत मावाठी वभायंब दठकाणी ऩरयवयात एरईडी स्क्रीन तवेच 
दठकदठकाणी परक रालनू त्मालय शे क्रभाकं दळतवलण्मात मालेत. माभळलाम ‘भवगंर 
मजू प्राजस्टक भकु्त अभबमाना’फाफतशी जनजागतृी कयणाये परक दठकदठकाणी 
दळतवलण्मात मालेत तवेच एरईडी स्क्रीन लरुन लेऱोलेऱी त्माफाफत जनजागतृी 
कयण्मात माली. स्लच्छतेवश नागरयकांना वऩण्माच ेळदु्ध ऩाणी उऩरब्ध व्शाले मावाठी 
आलश्मक काऱजी घ्माली. वऩण्माच ेऩाणी, प्रवाधनगशृ मांच्मा दठकाणाच ेभादशती 
दळतवलणाये परक भागातलय रालण्मात मालते. ऩाण्माच्मा दठकाणी ओराला तनभातण 
शोउन अस्लच्छता ऩवरू नमे मावाठीशी आलश्मक उऩाममोजना कयण्माच ेआमकु्तांनी 
तनदेभळत केरे. 
 


