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प्रलसद्धी पत्रक

ता. ९ ऑक्टोबर २०१९

दीऺाभूमी पररसरातून ४५० टन कचरा
संकलित

मनपातर्फे २४ तास अविरत सेिा प्रदान : तीन ददिस
अधिकारी, कमकचारी तैनात

नागपरू ,ता.९ : धम्भचक्र प्रलततन ददनाननमभत्त दीषाबभ
ू ीलय मेणा-मा राखो फौद्ध

फाॊधलाॊच्मा ववु लधेवाठी नागऩयू भशानगयऩामरकेतपे वोभलाय (ता.७), भॊगऱलाय (ता.८)
ल फध
ु लाय (ता.८) शे तीन ददलव अवलयत वेला प्रदान कयण्मात आरी. भनऩा

आमक
ु ताॊच्मा ननदे ळालरुन कयण्मात आरेल्मा मा वेलाकामाततन
ू वचलच्ाता वलबागातपे
दीषाबभ
ू ी ऩरयवयातन
ू तीन ददलवात ४५० टन कचया वॊकमरत कयण्मात आरा.

कनक रयवोवत भॅनेजभेंटच्मा लतीने मा कच-माची वलल्शे लाट रालण्मात आरी आशे .
धम्भचक्र प्रलततन ददनाननमभत्त दीषाबभ
ू ीलय मेणा-मा फौद्ध फाॊधलाॊच्मा ववु लधेफाफत

भनऩा आमक
ु त अमबजीत फाॊगय वलळेऴ रष दे त प्रत्मेक ववु लधेची लेऱोलेऱी ऩाशणी
करुन त्माचा आढाला घेतरा. नतन्शी ददलव आमक
ु त अमबजीत फाॊगय, अनतरयकत
आमक
ु त याभ जोळी माॊनी दीषाबभ
ू ी ल ऩरयवयातीर ववु लधेची ऩाशणी करुन

आढऱरेल्मा त्रट्
ु मा तातडीने दरू
ु वचत करुन घेतल्मा. नागरयकाॊना २४ ताव अवलयत

वेला मभऱाली मावाठी आमक
ु ताॊच्मा ननदे ळालरुन वलवलध वलबागाचे अधधका-माॊनीशी
२४ ताव कततव्म फजालरे. अधीषक अमबमॊता भनोज तारेलाय, कामतकायी अमबमॊता

भनोज गणलीय, कामतकायी अमबमॊता धनॊजम भें ढुरकय, कामतकायी अमबमॊता

ए.एव.भानकय, कामतकायी अमबमॊता अवलनाळ फायशाते, प्रभख
ु अग्ननळभन अधधकायी
याजेंद्र उचके, आयोनम अधधकायी (वचलच्ाता) डॉ.वन
ु ीर काॊफऱे , रक्ष्भीनगय झोनचे
वशामक आमक
ु त याजू मबलगडे, वचलच्ा वलेषणचे नोडर अधधकायी डॉ.प्रदीऩ

दावयलाय, अनतरयकत वशामक आयोनम डॉ. वलजम जोळी, कनकचे व्मलवचथाऩक
कभरेळ ळभात, वलत झोनचे झोनर अधधकायी, वलत आयोनम ननयीषक, वचलच्ाता

कभतचायी माॊनी नतन्शी ददलव अवलयत वेला प्रदान कयण्मावाठी भशत्लाची बमू भका
फजालरी.

दीषाबभ
ू ीलय मेणा-मा अनम
ु ामाॊच्मा ववु लधेकयीता भनऩातपे ननमॊत्रण कष उबायण्मात
आरे. मा ननमॊत्रण कषाद्लाये वलत ववु लधाॊकडे रष ठे लन
ू नागरयकाॊना बेडवालणा-मा

अडचणीशी वोडवलण्मात आल्मा. धम्भचक्र प्रलततन ददनावाठी वोभलाय (ता.७)ऩावन
ू च
फौद्ध फाॊधलाॊचे दीषाबभ
ू ीलय आगभन झारे. त्माॊच्मा आयोनमाच्मा दृष्टीने ऩरयवयात

चोवलव ताव वचलच्ाता ठे लण्माचे आमक
ु ताॊनी वकत ननदे ळ ददरे. त्मानव
ु ाय भनऩाचे
प्रनतददन ५०० कभतचायी तैनात कयण्मात आरे. मामळलाम कनकचे १२५ कभतचायी ल
कचया वॊकरन कयणा-मा ३० गाड्मा वेलेभध्मे रालण्मात आल्मा. दीषाबभ
ू ी

ऩरयवयात भदशरा ल ऩरू
ु ऴाॊवाठी वचलतॊत्र तात्ऩयु ती ८०० प्रवाधनगश
ृ तमाय कयण्मात
आरी. मा प्रवाधनगश
ु त कयण्मात आरे.
ृ ाॊच्मा वचलच्ातेवाठी ९० कभतचायी ननमक

मामळलाम ऩरयवयात चाय फपयते प्रवाधनगश
ृ , वऩण्माच्मा ऩाण्माचे २०० तात्ऩयु ते नऱ,
भनऩाच्मा आयोनम वलबागाद्लाये लैद्मकीम वेला, अग्ननळभन ववु लधा, ऩरयलशन वेला
आदी प्रदान कयण्मात आल्मा.

दीषाबभ
ू ी ऩरयवयात रालण्मात आरेल्मा एर.ई.डी. वचक्रीन, फॅनय, परक आदीॊद्लाये
‘मवॊगर मज
ू प्राग्वचटक भक
ु ती’फाफत जनजागत
ृ ी कयण्मात आरी. मा मळलाम मा

वचक्रीन आणण परकाॊद्लाये भदतीवाठी उबायण्मात आरेल्मा ननमॊत्रण कषाॊचे क्रभाॊक
दळतवलण्मात आरे. दीषाबभ
ू ीच्मा वॊऩण
ू त ऩरयवयातीर वचटॉल्वऩढ
ु े कचया ऩेट्माॊची

व्मलवचथा कयण्मात आरी. नागरयकाॊच्मा वयु षा ल ववु लधेवश भनऩाच्मा वचलच्ाता

कभतचा-माॊच्मा वयु षेवाठी त्माॊना जॅकेट, शॉ ड नरोज, गभ फट
ु , भावचक आदी वादशत्म

प्रदान करुन ते ऩरयधान करुनच वेला फजालण्माचे आमक
ु ताॊतपे ननदे मळत कयण्मात
आरे. मामळलाम दे ळाच्मा वलवलध बागातून मेणा-मा अनम
ु ामाॊच्मा ववु लधेवाठी

भनऩाच्मा ऩरयलशन वलबागातपे ‘आऩरी फव’ची वलळेऴ वेला ऩयु वलण्मात आरी. ये ल्ले
वचटे ळन, फव वचथानक, फडी आदी दठकाणाशून थेट दीषाबभ
ू ीवाठी फव वेला प्रदान
कयण्मात आरी.

दीषाबभ
ू ीलय मेणा-मा अनम
ु ामाॊवाठी वलवलध वॊवचथा आणण नागरयकाॊकडून भोपत
बोजनदान केरे जाते. बोजनदान कयण्मात मेणा-मा दठकाणी घाण शोउ नमे

मावाठीशी भनऩाच्मा वचलच्ाता कभतचा-माॊतपे ननमभीत वचलच्ाता कयण्मात आरी.

दीषाबभ
ू ीकडे मेणाये यशाटे कॉरनी, नीयी योड, रक्ष्भीनगय, काचीऩयू ा याभदावऩेठ अळा
वलत भागाांची ननमभीत वचलच्ाता कयण्मात आरी. फध
ु लायी (ता.९) वलत भागाांची
वचलच्ाता करुन वामॊकाऱऩमांत वलत भागत लाशतक
ु ीवाठी खुरी कयण्मात आरी.

भनऩा कभतचा-माॊवश वलवलध वचलमॊवेली वॊवचथा, भशावलद्मारमाॊचे वलद्माथी, आॊफेडकयी
अनम
ु ामाॊनी वद्ध
ु ा फौद्ध फाॊधलाॊच्मा वयु षा ल ववु लधेवाठी भशत्लाचे कामत केरे.

