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उऩद्रि शोध ऩथकातीऱ निननय क्त कमकचा-यांना मागकदशकन 

नागऩरू, ता. ३१ : आऩरे नागऩयू स्लच्छ ल स ुंदय व्हाले मासाठी भहानगयऩालरकेप्रभाणेच नागरयकाुंची 
जफाफदायीऩलूवक लागणूकी अत्मुंत आलश्मकता आहे. ननमभीत स्लच्छता करूनही अनेक ठठकाणी घाण 
होतचे. ही घाण आऩल्मा ळहयातीर नागरयकाुंकडूनच तमाय होत.े मालय लळस्तीचे अुंक ळ आलश्मक असनू त े
काभ उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये उत्तभरयत्मा ऩाय ऩाडरे जात.े स्लच्छ, स ुंदय नागऩयू ही सुंकल्ऩना ऩणूवत्लास 
आणण्मासाठी भनऩाच्मा उऩद्रल ळोध ऩथकाची काभगगयी अत्मुंत भहत्लाची आहे, असे प्रनतऩादन भहाऩौय 
सुंदीऩ जोळी माुंनी केरे. 
            भनऩाच्मा उऩद्रल ळोध ऩथकाभध्मे नलननम क्त कभवचा-माुंना भागवदळवन कयताना त े फोरत होत.े 
भहार मेथीर भनऩाच्मा याजे यघ जी बोसरे नगय बलन मेथे आमोजजत कामवक्रभाभध्मे भहाऩौय सुंदीऩ 
जोळी माुंच्मासह स्थामी सलभती सबाऩती प्रदीऩ ऩोहाणे, अनतरयक्त आम क्त याभ जोळी, आयोग्म अगधकायी 
(स्लच्छता) डॉ.प्रदीऩ दासयलाय, ऩथक प्रभ ख लीयसेन ताुंफे आदी उऩजस्थत होत.े 
            ळहय स्लच्छतसेाठी नागरयकाुंची बलूभका भहत्लाची आहे. भात्र त्मासाठी आधी भानलसकता फदरवलणे 
गयजेचे आहे. एक नागरयक म्हणून आऩरी जफाफदायी काम ही जाणील होणे आलश्मक आहे. उऩद्रल 
ऩसयलनू ळहय वलद्र ऩ कयणा-माुंलय कायलाई करून आताऩमतं वलवलध ठठकाणी कायलाई करून राखो रूऩमे 
दुंड लसरू कयण्मात आरा आहे. ऩथकाचे हात फऱकट कयण्मासाठी नलीन ११४ कभवचा-माुंची बयती 
कयण्मात आरी आहे. आता २०१ सुंख्मा असरेल्मा ऩथकाद्लाये ळहयात स्लच्छता याहाली मासाठी 
नागरयकाुंभध्मे लळस्त रालण्माचे कामव होणाय आहे. त्माभ ऱे ऩथकातीर प्रत्मेक कभवचा-मानेही तलेढ्माच 
जफाफदायीने आऩरे कतवव्म फजालाल,े असे आलाहनही भहाऩौय सुंदीऩ जोळी माुंनी केरे. 
                        अनतरयक्त आम क्त याभ जोळी माुंनी भनऩाच्मा ळहयातीर स वलधाुंच्मा व्मलस्थाऩनाची भाठहती 
ठदरी. ऩथकातीर कभवचा-माुंनी ननमोजनफद्ध ऩद्धतीने कस े कामव कयामच े माफाफतही भागवदळवन केरे. 
नागरयकाुंना दुंड ठोठालणे हा ऩथकाचा हेत ूनसनू उऩद्रलीुंलय अुंक ळ रालनू त्माुंच्माकडून ऩ न्हा उऩद्रल होणाय 
नाही अळी कामवलाही व्हाली, असेही त ेम्हणारे. 
 दहाही झोनमधनू ननघणार जनजागतृी रॅऱी 
            ळहयाभध्मे स्लच्छतफेाफत जनजागीतीसाठी उऩद्रल ळोध ऩथकातीर सलव कभवचा-माुंद्लाये फ धलायी 
(ता.१) सकाऱी ९ त े११ लाजतादयम्मान प्रत्मेक झोनभधून जनजागीती यॅरी काढण्मात मेणाय आहे. उऩद्रल 
ळोध ऩथकाभध्मे झोन ननहाम ऩथक तनैात असनू आताऩमतं ऩथकाभध्मे ८७ जणाुंचा सभालेळ होता. 
माभध्मे नव्माने ननलड झारेल्मा ११४ कभवचा-माुंची बय ऩडरी आहे. दहाही झोनभध्मे झोन स्तयालयीर 



ऩथकाद्लाये ऩरयसयात जनजागीती यॅरी काढून नागरयकाुंना ळहय अस्लच्छ न कयण्माफाफत आलाहन 
कयण्मात मेणाय आहे. 
            प्ऱास्स्िक ऩतगं, मांजा, ऩ ष्ऩग च्छांच्या प्ऱास्स्िकबाबत कारिाई स रू 

लस ुंगर मजू प्राजस्टक ननभूवरन अलबमानाुंतगवत उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये प्राजस्टकच्मा ऩतुंग, नामरॉन 
भाुंजा तसेच ऩ ष्ऩग च्छाुंना रालण्मात मेणा-मा प्राजस्टकलयही कायलाईरा भुंगऱलाय (ता.३१)ऩासनू 
स रूलात  झारी आहे. भुंगऱलायी (ता.३१) आसीनगय झोनभधीर एका प्राजस्टक ऩतुंग वलके्रत्मालय कायलाई 
करून           २५ प्राजस्टक ऩतुंग जप्त कयण्मात आल्मा ल ५०० रूऩमे दुंडही लसरू कयण्मात आरा आहे. 
ऩतुंग वलके्रत्माुंनी प्राजस्टकच्मा ऩतुंग तसेच नामरॉन भाुंजाची वलक्री कयणे थाुंफलाले तसेच ऩ ष्ऩग च्छ 
वलके्रत्माुंनी ऩ ष्ऩग च्छाुंसाठी प्राजस्टकचा लाऩय फुंद कयाला असे आलाहन कयण्मात आरे. अन्मथा उऩद्रल 
ळोध ऩथकाद्लाये कायलाई कयण्मात मेईर, असा इळाया भ.न.ऩा. तपे देण्मात आरा आहे. 
  
 


