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स्ळच्छता आणि शरु सेबाबत

वळऴेव कालजी घ्या : आयक्
ु त
अलभजीत बांगर

धम्मचक्र प्रळतकन दिनाच्या तयारीचा आयक्
ु त ळ
जजल्षाधधका-यांनी घेतऱा आढाळा

नागऩरू ,ता.५ : धम्भचक्र प्रलततन ददनारा दीषाबभ
ू ीलय राखो अनम
ु ामी मेतात.

दे ळाच्मा वलवलध बागातन
ू मेणा-मा आंफेडकयी अनम
ु ामांना भनऩातपे मोग्म ववु लधा
ऩयु वलणे आलश्मक आशे . दीषाबभ
ू ी ल वंऩण
ू त ऩरयवयात स्लच्छता कामभ याशाली ल
नागरयकांच्मा वयु षेच्मा दृष्टीने आलश्मक फाफींची ऩत
त ा करुन नागरयकांना
ू त

कोणततशी अववु लधा शोउ नमे माफाफत वलळेऴ काऱजी घ्मा, अवे आलाशन भनऩा
आमक्
ु त अभबजीत फांगय मांनी ददरे.

मेत्मा भंगऱलायी ८ ऑक्टोफयरा शोणा-मा ६३व्मा धम्भचक्र प्रलततन ददनाच्मा

वभायं बाफाफत दीषाबभ
ू ीलय भनऩातपे ऩयु वलण्मात मेणा-मा आलश्मक ववु लधांचा
ळतनलायी (ता.५) आमक्
ु त अभबजीत फांगय ल जजल्शाधधकायी यलींद्र ठाकये मांनी

आढाला घेतरा. मालेऱी भनऩाचे अततरयक्त आमक्
ु त याभ जोळी, कामतकायी अभबमंता

भनोज गणलीय, कामतकायी अभबमंता धनंजम भें ढुरकय, कामतकायी अभबमंता

ए.एव.भानकय, प्रभख
ु अजग्नळभन अधधकायी याजेंद्र उचके, आयोग्म अधधकायी

(स्लच्छता) डॉ.वन
ु ीर कांफऱे , रक्ष्भीनगय झोनचे वशामक आमक्
ु त याजू भबलगडे,
भशावलतयणचे कामतकायी अभबमंता कंु दन भबवे, डॉ.फाफावाशे फ आंफड
े कय स्भायक
वभभतीचे वदस्म डॉ.वध
ु ीय पुरझेरे, वलराव गजघाटे , एन.आय.वट
ु े मांच्मावश
भनऩाच्मा वलवलध वलबागाचे अधधकायी उऩजस्थत शोते.

प्रायं बी आमक्
ु त अभबजीत फांगय मांनी दीषाबभ
ू ी मेथे बगलान गौतभ फद्ध
ु ल

डॉ.फाफावाशे फ आंफेडकय मांच्मा अस्थी करळारा ऩष्ु ऩ अऩतण करुन अभबलादन केरे.
मालेऱी त्मांनी वंऩण
ू त दीषाबभ
ू ी ऩरयवयातीर तमायीची ऩाशणी केरी. आलश्मक

दरु
ु स्त्मांफाफत वंफंधधत अधधका-मांना तनदे ळशी ददरे. नागरयकांच्मा ववु लधांवाठी

भनऩातपे भदशरा ल ऩरु
ु ऴांवाठी स्लतंत्र तात्ऩयु ते प्रवाधनगश
ृ तनभातण कयण्मात मेत
अवन
ू माचीशी ऩाशणी आमक्
ु तांनी केरी.

राखो अनम
ु ामांच्मा ववु लधेवाठी कामतयत स्लच्छता कभतचा-मांच्मा आयोग्माचीशी

काऱजी घेणे आलश्मक आशे . स्लच्छता कभतचा-मांनी जॅकेट, शॅ ण्ड ग्रोज, भास्क आदी
वयु षा वादशत्म लाऩरूनच कामत कयाले. त्मांच्मा कामातलय मोग्म दे खये ख ठे लणे ल

लेऱोलेऱी मोग्म वच
ू ना दे ण्मावाठी प्रबायींची तनमक्
ु ती कयण्मात माली. तात्ऩयु त्मा

प्रवाधनगश
ृ ांभध्मे नेशभी स्लच्छता याशाली माची वलळेऴ काऱजी घेणे आलश्मक आशे .
मा दठकाणी आलश्मक भनष्ु मफऱ तैनात कयणे तवेच दग
ं ी ऩवरू नमे मावाठी
ु ध
आलश्मक पलायणी कयणेशी आलश्मक आशे . प्रवाधनगश
ृ दठकाणी स्लच्छतेफाफत

कोणततशी तक्राय मेउ नमे मावाठी प्रत्मेक ५ ते १० प्रवाधनगश
ृ ांच्मा स्लच्छतेवाठी
एक स्लच्छता कभतचायी तनमक्
ु त करुन चोवलव ताव अवलयत स्लच्छता याशाली
मावाठी लेऱेनव
ु ाय त्मांच्मा ड्मट
ु ी रालण्माचेशी तनदे ळ आमक्
ु तांनी ददरे.

नागरयकांच्मा आयोग्म ववु लधेवाठी भनऩा ल ळावनाच्मा रुग्णलादशका वेलेत तैनात
ठे लण्मात माव्मात. लैद्मकीम ववु लधांच्मा स्टॉल्वलय आलश्मक औऴधांचा ऩयु लठा
व्शाला माची काऱजी घेण्माचेशी त्मांनी तनदे भळत केरे. नागरयकांच्मा वयु षेवाठी

अजग्नळभन वलबागाने आऩरी मंत्रणा तैनात ठे लण्माचेशी तनदे ळ आमक्
ु त अभबजीत

फांगय मांनी ददरे. नागरयकांना आलश्मक वोमी ववु लधा ऩयु वलल्मा जाव्मात मावाठी
दीषाबभ
ू ी ऩरयवयाभध्मे भनऩाचे उऩद्रल ळोध ऩथकशी तैनात कयण्माचे तनदे ळ
आमक्
ु तांनी ददरे.
फॉक्व...

अनय
ु ायांच्या शेळेत मनऩा ननयंत्रि कस

धम्भचक्र प्रलततन ददनाच्मा भख्
ु म वभायं बावाठी दे ळबयातन
ू मेणा-मा अनम
ु ामांच्मा

वयु षेवाठी भनऩा ल ऩोभरव प्रळावनाचे तनमंत्रण कष कामातजवलत अवते. तनमंत्रण
कषालय स्लमंवेलकांभापतत नागरयकांना आलश्मक भादशती ऩयु वलरी जाईर ल

आलश्मक भदतशी केरी जाणाय आशे . मा तनमंत्रण कषांचे वंऩकत क्रभांक वलांना

वशजतेने उऩरब्ध व्शालेत मावाठी वभायं ब दठकाणी ऩरयवयात एरईडी स्क्रीन तवेच
दठकदठकाणी परक रालन
ू त्मालय शे क्रभांक दळतवलण्मात मालेत. माभळलाम ‘भवंगर
मज
ू प्राजस्टक भक्
ु त अभबमाना’फाफतशी जनजागत
ृ ी कयणाये परक दठकदठकाणी
दळतवलण्मात मालेत तवेच एरईडी स्क्रीन लरुन लेऱोलेऱी त्माफाफत जनजागत
ृ ी

कयण्मात माली. स्लच्छतेवश नागरयकांना वऩण्माचे ळद्ध
ु ऩाणी उऩरब्ध व्शाले मावाठी
आलश्मक काऱजी घ्माली. वऩण्माचे ऩाणी, प्रवाधनगश
ृ मांच्मा दठकाणाचे भादशती

दळतवलणाये परक भागातलय रालण्मात मालेत. ऩाण्माच्मा दठकाणी ओराला तनभातण

शोउन अस्लच्छता ऩवरू नमे मावाठीशी आलश्मक उऩाममोजना कयण्माचे आमक्
ु तांनी
तनदे भळत केरे.

