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राखाळा : राम जोऴी 

पयाकळरण नागरी ननयंत्रण कृती सलमतीची बैठक 

नागपरू,ता.१४ : ळशयातीर ळाऱा, दलाखान ेआदी ‘वामरेंव झोन’भध्मे 
मेतात. माठिकाणी पटाके पोडणे, भोठ्मा आलाजात डीजे लाजवलणे कामद्माने गुन्शा 
आशे. मा ऩरयवयात ळाांतता याखाली, अवे आलाशन नागऩयू भशानगयऩालरका अततरयक्त 
आमकु्त याभ जोळी माांनी केरे. 

ळावनाच्मा याष्ट्रीम शरयत रलाद, भखु्म खांडऩीिाच्मा आदेळानवुाय शलेच्मा गुणलत्तते 
वधुायणा कयण्मावािी ल प्रदऴूण तनमांत्रणात आणण्मावािी स्थातनक स्तयालय 
ऩमाालयण तनमांत्रण नागयी कृती वलभती आमकु्ताांच्मा अध्मषतखेारी तमाय कयण्मात 
आरी आशे. वलभतीची फिैक भनऩा भखु्मारमातीर अततरयक्त आमकु्त याभ जोळी 
माांच्मा कषात गुरूलायी (ता. १४) ऩाय ऩडरी. 

मालेऱी कामाकायी अलबमांता (जरप्रदाम) श्लेता फॅनजी, वलभतीच्मा वदस्म 
वचचल तथा ऩमाालयण तनमांत्रण भशाभांडऱाच्मा उऩप्रादेलळक अचधकायी शेभा देळऩाांड,े 

षेत्र अचधकायी ळीतर उदाड,े आयोग्म अचधकायी डॉ.वनुीर काांफऱे, स्लच्छ बायत 
अलबमानच ेनोडर अचधकायी डॉ.प्रदीऩ दावयलाय, उद्मान अधीषक अभोर 
चौयऩगाय, नागऩयू वधुाय प्रन्वावच ेअलबमांता प्रभोद धनकय, प्रादेलळक लाशतकू 



वलबागाच ेवलनोद जाधल, ऩोलरव वलबागाच ेओभ वोनटक्के, वशामक अलबमांता 
रूऩयाल याऊत, वालाजतनक आयोग्म अलबमांता वांदीऩ रोखांड ेप्राभखु्माने उऩस्स्थत शोते. 

ळाऱा, दलाखान ेआदीच्मा ऩरयवयात भांगर कामाारमे अवतात. त्मा ठिकाणी शोणाऱ्मा 
कणाकका ळ आलाजाभऱेु वलद्माथी, रुग्ण ल ऩरयवयातीर नागरयकाांना त्राव 
शोतो. माफाफत लायांलाय तक्राय शोते. माकरयता ऩोलरव वलबागाच्मा भाध्मभातून भांगर 
कामाारमाांना कभी आलाज िेलण्माच्मा वांदबाातीर ऩत्र देण्मात माले, अवे अततरयक्त 
आमकु्त याभ जोळी माांनी वाांचगतरे. याष्ट्रीम शरयत रलादाच्मा आदेळानवुाय शलेच्मा 
गुणलत्ततेीर वधुायणा, प्रदऴूण तनमांत्रणावांफधीचा कृती आयाखडा वशा भठशन्माांत 
तमाय कयण्माच ेतनदेळ देण्मात आरे आशे. मा कृती आयाखड्माच्मा दृष्ट्टीने काम 
तमायी कऱण्मात आरी आशे, माचा आढाला मालेऱी अततरयक्त आय़कु्त याभ जोळी 
माांनी घेतरा.      

भशायाष्ट्र प्रदऴूण तनमांत्रण भशाभांडऱाद्लाये ळशयात ूकूण चाय ठिकाणी वतत शला 
गुणलत्ता तऩावणी वांमांत्र रालण्मात मेणाय शोत.े माऩकैी ूक वांमांत्र रालण्मात आरे 
अवनू उलारयत तीन वांमांत्रावािी जागा ळोधण्माच ेकामा वरुू आशे. काशी जागा 
ियवलल्मा आशेत. त्मा जागा लभऱण्मावािी वांफांचधत वलबागाांळी चचाा कऱण्मात मेत 
अवल्माच ेउऩप्रादेलळक अचधकायी शेभा देळऩाांड ेमाांनी वाांचगतरे. ळशयात काशी ठिकाणी 
प्रदऴूण तनमांत्रण कयण्मावािी शरयत षेत्र उबायण्मावांदबाात फिैकीभध्मे चचाा कयण्मात 
आरी. यस्ता दबुाजकालय लषृरागलड, यस्त्माच्मा कडरेा झाड ेरालणे शे वलभतीच्मा 
काभात अांतबूात आशे. ज्मा ठिकाणी प्रदऴूण भोठ्मा प्रभाणालय आशे, अवे षेत्र ियलनू 
त्माठिकाणी उद्मान वलबागाभापा त लषृरागलड कयण्माच ेतनदेळ अततरयक्त आमकु्त 
याभ जोळी माांनी ठदरे. 

भशानगयऩालरकेच्मा उद्मानाांभध्मे कां ऩोस्ट खततनलभातीवांदबाात फिैकीभध्मे चचाा 
कयण्मात आरी. फगीच्माभधीर ऩाराऩचोऱा ल कचया कां ऩोस्टीांगच्मा ठिकाणी गोऱा 
कयण्य़ात माला ल त्माठिकाणी ळडे रालण्मात माले, अवे तनदेळ याभ जोळी माांनी 
ठदरे. प्रदऴूण तनमांत्रणाफाफत नागरयकाांभध्मे जनजागतृी अत्मांत भशत्त्लाची आशे. 
माफाफत भशानगयऩालरकेद्लाये काम उऩाममोजना कयण्मात मेतात, माचा आढाला याभ 



जोळी माांनी घेतरा. भनऩाद्लाये वोळर भीडडमाच्मा भाध्मभातून जनजागतृी कयण्मात 
मेत अवल्माची भाठशती जनवांऩका  अचधकायी भनीऴ वोनी माांनी ठदरी. कचया गोऱा 
कयण्मावािी मेणाऱ्मा व्मक्तीव कचया वलरगीकयणावांदबाात अलगत कयण्मात माले, 
मालळलाम कचया गाडीलय कचया वलरगीकयणावांदबाात भाठशती देणाये परक रालाले, 
अवे तनदेळ याभ जोळी माांनी ठदरे. फिैकीभध्मे भेकॅतनकर स्रीट स्लीऩय ल लॉटय 
स्प्रीांकरफाफत चचाा कयण्मात आरी. भेकॅतनकर स्रीट स्लीऩयफाफत तनवलदास्तयालय 
प्रकीमा वरुू अवल्माची भाठशती आयोग्म अचधकायी डॉ.वनुीर काांफऱे माांनी ठदरी. 
 


