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शऩथ 

धम्मचक्र प्रितकन ददनाच्या तयारीचा आयुक्त अलभजीत 
बांगर यानंी घेतऱा आढािा 

  

नागऩरू,ता.७ : १९५६च्मा धम्भक्ाांतीची साऺ देणा-मा दीऺाबभूीलय उद्मा भांगऱलायी 
(ता.८) राखो फौद्ध अनमुामी दाखर होणाय आहे. दीऺाबभूीलयीर धम्भचक् प्रलततन 
ददनाच्मा भखु्म सभायांबात उद्मा भांगलायी राखो फौद्ध फाांधल लाराटिक म भतुीतीची 
ळऩथ घेणाय आहे. डॉ.फाफासाहेफ आांफेडमयाांनी दीऺाबभूीलरुन अनमुामाांना फौद्ध 
धम्भाची ला  दाखलनू नली क्ाांती घडलनू आणरी होती. त्माच क्ाांतीबभूीतून 
ऩमातलयणऩयूम उज्जज्जलर बवलतव् मासा प लाराटिक म भतुीतीची क्ाांती घडणाय आहे. 
नागऩयू भहानगयऩालरमेच्मा ‘लसांगर मजू लाराटिक म भतुीती’ अलबमानाद्लाये धम्भचक् 
प्रलततनददनी जनजागतृी मेरी जाणाय आहे. 
  



सोभलायी (ता.७) भनऩा आमतुीत अलबजीत फाांगय माांनी दीऺाबभूीलयीर तमायीची 
ऩाहणी मेरी ल आढाला घेतरा. मालेऱी अततरयतीत आमतुीत याभ जोळी, अधीऺम 
अलबमांता भनोज तारेलाय, मामतमायी अलबमांता भनोज गणलीय, मामतमायी अलबमांता 
धनांजम भेंढुरमय, मामतमायी अलबमांता ए.एस.भानमय, मामतमायी अलबमांता अवलनाळ 
फायहात,े प्रभखु अटिननळभन अधधमायी याजेंद्र उचमे, आयोनम 
अधधमायी (कलच्छता) डॉ.सनुीर माांफऱे, रक्ष्भीनगय झोनच ेसहामम आमतुीत याज ू
लबलगड,े डॉ.फाफासाहेफ आांफेडमय कभायम सलभतीच ेसदकम डॉ.सधुीय 
पुरझरेे आदी उऩटिकथत होत.े 

  

धम्भचक् प्रलततन ददनातनलभत्त देळाच्मा वलवलध बागातून मेणा-मा फौद्ध 
अनमुामाांमरयता नागऩयू भहानगयऩालरमेतपे उऩरब्ध मयण्मात आरेल्मा सवुलधाांची 
आमतुीताांनी ऩाहणी मेरी. अनमुामाांना मोणताही त्रास होउ नमे, ऩरयसयात कलच्छता 
याहाली, सलतत्र ऩयेुळी वलद्मतु व्मलकथा असाली, वऩण्माच्मा ळदु्ध ऩाण्माची व्मलकथा 
असाली मासा प भनऩा आमतुीत अलबजीत फाांगय माांचमेडून लेऱोलेऱी ऩाहणी मरुन 
आढाला घेतरा जात आहे. दीऺाबभूीलय सवुलधाांसा प भनऩाच्मा सलत वलबागाने ल 
त्माांच्मा चभनू जफाफदायीने मततव्म ऩाय ऩाडून नागरयमाांना असवुलधा होउ नमे माची 
ऩयेुऩयू माऱजी घेण्माच ेतनदेळ आमतुीताांनी ददरे आहेत. मालळलाम धम्भचक् प्रलततन 
ददनाचा भखु्म सभायांब ल त्माऩढुीर ददलळीही आमटिकभम बे  देउन आमतुीताांमडून 
सवुलधाांची ऩाहणी मेरी जाणाय आहे. 
  

नागरयमाांच्मा सवुलधेसा प दीऺाबभूी चौमातीर रोमळाहीय अण्णाबाउ सा े माांच्मा 
ऩतुळ्माजलऱ नागऩयू भहानगयऩालरमेच ेतनमांत्रण मऺ उबायण्मात आरे आहे. मेथे 
नागरयमाांना आलश्मम भदत मेरी जाणाय आहे. मालळलाम नागरयमाांच्मा सयुऺेच्मा 
दृष् ीन ेऩोलरस तनमांत्रण मऺ ल भनऩा तनमांत्रण मऺाच ेसांऩमत  क्भाांम ऩरयसयात 
द मद माणी परमाद्लाये ल एरईडी कक्ीनलय दळतवलण्मात मेणाय आहे, त्माभऱेु 
नागरयमाांनी अडचणीच्मा प्रसांगी तनमांत्रण मऺात सांऩमत  साधण्माच ेआलाहन 
भनऩातपे मयण्मात आरे आहे. 



ऩरयसयात लाराटिक म भतुीतीफाफत जनजागतृी मयणाये परमही वलवलध द माणी 
दळतवलण्मात आरे आहे. धम्भचक् प्रलततन ददन भखु्म सभायांब ल दीऺाबभूी ऩरयसयात 
असरेल्मा डडजी र कक्ीनलयही लाराटिक म भतुीती ल ऩोलरस आणण भनऩा तनमांत्रण 
मऺाच ेसांऩमत  क्भाांम दळतवलण्मात आरे आहेत. 
ऩरयसयात कलच्छतेसा प भनऩाच ेकलच्छता मभतचायी अवलयत सेला देत असनू 
भनऩातपे आयोनम सवुलधाही उऩरब्ध मयण्मात आरी आहे. मालळलाम प्रसाधनगहृ ल 
मेथीर ऩरयसयात कलच्छतेसह ऩयेुळी वलद्मतु व्मलकथा मयण्मात आरी असनू 
माफाफतही आमतुीत अलबजीत फाांगय माांनी ऩाहणी मेरी ल तनदळतनास आरेल्मा 
त्रटु्मा त्लयीत दरुूकत मयण्माच ेतनदेळ त्माांनी ददरे. 
  

लसगंऱ यजू प्ऱास्टटक मकु्ती जनजागतृीसाठी चम ू

लसांगर मजू लाराटिक म भतुीतीफाफत जनजागतृीसा प भनऩाची चभ ूतनधातरयत 
मयण्मात आरी असनू मा चभदू्लाये दीऺाबभूी ऩरयसयातीर सलत क ॉल्सना बे  देउन 
लसांगर मजू लाराटिक मचा लाऩय  ाऱण्माफाफत जनजागतृी मेरी जात आहे. लसांगर 
मजू लाराटिक मभध्मे फांदी असरेल्मा लाराटिक मची भादहती देउन त्माचा लाऩय होउ 
नमे मासा प सलाांनी ऩढुामाय घेण्माच ेआलाहन भनऩातपे मेरे जात आहे. मालळलाम 
जनजागतृी मयणाये ऩत्रमे वलतयीत मरुन नागरयमाांना लसांगर मजू लाराटिक मचा लाऩय 
न मयण्माच ेआलाहन मेरे जात आहे. 
  

ननयंत्रण कऺांच ेसंऩकक  क्रमांक 

दीऺाबभूीलय दाखर होणा-मा राखो फौध्द अनमुामाांच्मा सयुऺेसा प ऩोलरस प्रळासन 
ल नागऩयू भहानगयऩालरमा सज्जज आहे. नागरयमाांना बेडसालणा-मा अडचणी 
सोडवलण्मासा प तनमांत्रण मऺ तैनात असनू नागरयमाांना मेथे सांऩमत  साधता मेईर. 
दीऺाबभूी चौमातीर रोमळाहीय अण्णाबाउ सा े ऩतुळ्माजलऱ भनऩाच ेतनमांत्रण 
मऺ असनू आमटिकभम ऩरयटिकथतीत भनऩा तनमांत्रण मऺारा 0712-2227711, 0712-

2234655, 0712-2227707 मा तय ऩोलरसाांना 100, रुनणलादहमेसा प 108, अटिननळभन 
सेलेसा प 0712-2567777, 0712-2567101 क्भाांमालय सांऩमत  साधनू भदत लभऱवलता 
मेईर. 



  
 


