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प्रसाधनगहृांच्या स्स्थतीबाबत आढािा बैठक 

  

नागऩूर, ता. ३ : ळशयात गदीच्मा ठिकाणी, फाजाय, चौकाांभध्मे ल इतययत्र 
काशी ठिकाणी भुतायी, ळौचारम, प्रवाधनगशृ तमाय कयण्मात आरी आशेत. 
ळशयाची रोकवांख्मा ऩाशता प्रवाधनगशृाांची वांख्मा तोकडी आशे. भात्र जी 
प्रवाधनगशेृ आशेत तमाांचीशी अलस्था चाांगरी नाशी. तमाभुऱे भुतायी, 
ळौचारम, प्रवाधनगशृाांच्मा स्लच्छतेवािी प्रतमेकी एका जफाफदाय व्मक्तीची 
ननमुक्ती करून तमा व्मक्तीचे नाल ल वांऩकक  क्रभाांक वांफांधधत 
प्रवाधनगशृालय लरशण्मात माले. भुतायी, ळौचारम अथला प्रवाधनगशृाभध्मे 
अस्लच्छता आढऱल्माव वांफांधधत जफाफदाय व्मक्तीलय कायलाई कयण्मात 
मेईर, अवा इळाया भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी ठदरा. 
  



आयोग्म वलबाग (स्लच्छता) अांतगकत ळशयातीर प्रवाधनगशृाांच्मा 
स्स्थतीफाफत भांगऱलायी (ता.३) भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी आढाला घेतरा. 
भनऩा भुख्मारमातीर डॉ.ऩांजाफयाल देळभुख स्भतृी स्थामी वलभती 
वबागशृात आमोस्जत फैिकीत उऩभशाऩौय भननऴा कोिे, स्थामी वलभती 
वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, आयोग्म वलभती वबाऩती लीयेंद्र कुकयेजा, प्रतोद 
ठदव्मा धुयड,े वतताऩष उऩनेतमा लऴाक िाकये, धयभऩेि झोन वबाऩती अभय 
फागड,े शनुभाननगय झोन वबाऩती भाधुयी िाकये, धांतोरी झोन वबाऩती 
रता काडगामे, नेशरूनगय झोन वबाऩती वलभता चकोरे, वतयांजीऩुया झोन 
वबाऩती अलबरूची याजधगये, रकडगांज झोन वबाऩती याजकुभाय वाशु, 

भांगऱलायी झोन वबाऩती गागी चोऩया, ज्मेष्ि नगयवेलक वुनीर अग्रलार, 

आयोग्म उऩवांचारक डॉ.बालना वोनकुवऱे, स्लच्छ बायतचे नोडर 
अधधकायी डॉ.प्रदीऩ दावयलाय, आयोग्म अधधकायी (स्लच्छता) डॉ.वुनीर 
काांफऱे, कामककायी अलबमांता याजेंद्र यशाटे माांच्मावश वलक झोनचे झोनर 
अधधकायी ल प्रवाधनगशृाांची देखयेख ल स्लच्छता कयणा-मा एजन्वीचे 
प्रनतननधी उऩस्स्थत शोत.े 
  

मालेऱी झोनननशाम प्रवाधगशृाांची वांख्मा ल तमाांच्मा स्स्थतीचा भशाऩौयाांनी 
आढाला घेतरा. ळशयात भनऩा, योटयी, वुरब ल इतय एजन्वीकडून भुतायी, 
ळौचारम, प्रवाधनगशृाांची देखबार ल स्लच्छता केरी जाते. भात्र प्रतमषात 
अळा ठिकाणी नेशभीच अस्लच्छता ठदवून मेत.े तमाभुऱे अळा ठिकाणी 
स्लच्छता याशण्मावािी एखाद्मा व्मक्तीकड ेजफाफदायी देणे आलश्मक 
आशे. तमादृष्टीने प्रतमेक प्रवाधनगशृावािी जफाफदाय व्मक्ती ननधाकरयत 
करून तमाचे नाल वांफांधधत प्रवाधनगशृालय दळकवलण्मात माले. 
प्रवाधनगशृाच्मा स्लच्छतवेश तमाच्मा वबोलतारची दोन्शी फाजूची प्रतमेकी 



५० पुट जागा स्लच्छ िेलणे शी ‘तमा’ व्मक्तीची जफाफदायी याठशर. 
तमाभुऱे प्रवाधनगशृ ल तमा जलऱ अस्लच्छता आढऱल्माव जफाफदायी 
ननश्चीत केरेल्मा व्मक्तीलयच प्रथभ कायलाई  केरी जाईर, अवेशी 
भशाऩौयाांनी फजालरे.   

ळशयात अनेक वुरब ळौचारम अवून तमाांचीशी अलस्था लाईट आशे. 
माफाफत मोग्म स्लच्छता आणण देखबार दरुूस्तीफाफत वुरबतपे ३१ 
डडवेंफयचा अलधी भागण्मात आरा. ३१ डडवेंफयनांतय भशाऩौय स्लत: 
ळशयातीर वलक प्रवाधनगशृाांची ऩाशणी कयणाय अवून मालेऱी अस्लच्छता 
आढऱल्माव स्लच्छतवेािी नेभण्मात आरेल्मा जफाफदाय व्मक्तीलय 
कायलाई कयण्मात मेईर, अळीशी तांफी भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी ठदरी. 
आज ळशयात प्रवाधनगशृाांची वांख्मा तोकडी आशे. तमाभुऱे वांऩूणक भशाऩौय 
ननधी शा केलऱ प्रवाधनगशृाांच्मा ननलभकतीवािीच लाऩयण्मात मेणाय आशे. 
फाजाय ला इतय गदीच्मा ठिकाणी भठशराांची शोणायी कुचांफणा रषात घेता 
ळशयात प्राधान्माने प्रवाधनगशृाांची ननलभकती केरी जाणाय आशे. तमाभुऱे 
रोकप्रनतननधीांवश अधधका-माांनीशी उऩरब्ध जागेची भाठशती द्माली, अवे 
आलाशनशी भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी केरे. ळशयातीर इतय 
ठिकाणप्रभाणेच भनऩा भुख्मारमातीरशी प्रवाधनगशृाांची अलस्था लाईट 
आशे, तमाभुऱे माफाफतशी वांफांधधत अधधका-माांकडून तलयीत कामकलाशी 
कयण्मात माली. मेतमा काशी ठदलवाांतच ळशयातीर वलवलध ठिकाणाांवश 
भनऩा भुख्मारमातीर प्रवाधनगशृाांचीशी आकस्ष्भक ऩाशणी केरी जाणाय 
आशे. मालेऱी प्रवाधनगशृाांभध्मे अस्लच्छता आढऱल्माव वांफांधधताांलय वक्त 
कायलाई कयण्मात मेईर, अवेशी तमाांनी मालेऱी वाांधगतरे. 
 


