नागऩूय भहानगयऩालरका, नागऩूय
(जनसंऩकक विबाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. ४ एवप्रर २०२०

रोकप्रतततनधींशी सभन्िम साधून
तातडीने तनजंतक
ु ीकयण पिायणी
ऩण
ू क कया!

भहाऩौय संदीऩ जोशी मांचे प्रशासनारा तनदे श :
सॅतनटामझेशन ि पिायणी संदबाकत आढािा
नागऩयू , ता. ४ : ‘कोयोना’ळी रढा दे ण्मावाठी भनऩातीर अधधकायी, कभमचायी
वलमच भेशनत कयीत आशे त. माशळलाम रोकप्रतततनधीशी तमाॊच्माकडे मेणामा तक्रायी आऩल्मा स्तयालय वोडलून नागरयकाॊना ददरावा दे ण्माचे कामम
कयीत आशे त. ऩरयस्स्थतीळी दोन शात कयताना वलमच रढा दे त आशे त.

भनऩातपे ळशयात वलवलध दठकाणी तनजंतक
ु ीकयण आणण पलायणीचे कामम
शाती घेण्मात आरे आशे त. भात्र मा कामामभध्मे रोकप्रतततनधी आणण

प्रळावनाने वभन्लमाने काभ कयण्माची गयज आशे . माच वभन्लमातून

तातडीने उलमरयत तनजंतुकीकयण पलायणी ऩण
ू म कया, अवे तनदे ळ भशाऩौय
वॊदीऩ जोळी माॊनी ददरे.

नागऩयू ळशयात वद्मस्स्थतीत वॅतनटामझेळन ल पलायणी फाफत नागरयक
ल रोकप्रतततनधीॊभधीर प्रचॊड अवॊतोऴावॊदबामत ळतनलायी (ता.४)

भशाऩौयाॊच्मा अध्मषतेत फैठक घेण्मात आरी. भनऩा भुख्मारमातीर

भशाऩौय कषाऩुढीर आलायात झारेल्मा फैठकीत भशाऩौय वॊदीऩ जोळी

माॊच्मावश उऩभशाऩौय भनीऴा कोठे , स्थामी वशभती वबाऩती वलजम (वऩॊटू)
झरके, आमुक्त तुकायाभ भुॊढे, वतताऩष नेते वॊदीऩ जाधल, वलयोधी

ऩषनेता तानाजी लनले, आयोग्म वशभती वबाऩती लीयें द्र कुकये जा, ज्मेष्ठ

नगयवेलक ल भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके, अततरयक्त आमक्
ु त याभ जोळी,
उऩामुक्त डॉ. यॊ जना राडे, उऩामुक्त तथा आयोग्म अधधकायी (स्लच्छता)
डॉ.प्रदीऩ दावयलाय, लैद्मकीम आयोग्म अधधकायी डॉ.मोगें द्र वलाई, प्रभुख

अस्ग्नळभन अधधकायी याजेंद्र उचके, तथा वलम झोनचे झोनर अधधकायी
(स्लच्छता) उऩस्स्थत शोते.
प्रायॊ बी भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊनी वॅतनटामझेळन आणण पलायणीचा
झोनतनशाम आढाला घेतरा. ळशयात दययोज तनजंतक
ु ीकयण केरे जाते.

गदीच्मा दठकाणी तवेच ज्मा बागात कोयोनाग्रस्त रुग्ण आढऱून आरे

तमा बागात प्राधान्माने पलायणी केरी जात आशे . ळशयातीर फ-माचळा
बागाॊभध्मे फशुताॊळी तनजंतक
ु ीकयण कयण्मात आरे अवल्माची भादशती
मालेऱी आयोग्म अधधकायी (स्लच्छता) डॉ.प्रदीऩ दावयलाय माॊनी ददरी.
नेशरूनगय झोनभधीर अनेक बागाभध्मे पलायणी झारी नवल्माच्मा
अनेक तक्रायी दययोजच नागरयकाॊकडून मेत आशे त. दव
ु यीकडे

प्रळावनाकडून तनजंतक
ु ीकयण आणण पलायणीवॊदबामत फशुताॊळी काभ ऩण
ू म
झाल्माचा दाला केरा जात आशे . तमाभऱ
ु े तनजंतुकीकयण आणण

पलायणीवॊदबामत दै नॊददन आढाला घेणायी मादी वलम नगयवेलकाॊना दे ण्मात
माली, अवे तनदे ळ उऩभशाऩौय भनीऴा कोठे माॊनी ददरे.
भनऩाच्मा आयोग्म वलबागाभापमत वॊऩूणम ळशयात कामम वुरू आशे . भात्र

प्रळावन आणण स्थातनक रोकप्रतततनधी माॊनी वभन्लमातून कामम केल्माव
तमाचे अधधक चाॊगरे ऩरयणाभ ददवन
ू मेतीर, अवे भत स्थामी वशभती
वबाऩती वलजम (वऩॊटू) झरके माॊनी भाॊडरे.

भोठ्मा लस्तमाॊभध्मे लाशनालयीर भोठ्मा भळीनद्लाये पलायणी कयण्मात
मेत.े भात्र अरुॊ द यस्ते अवणा-मा दठकाणी शे लाशन जाउ ळकत नाशी. ‘शॉ ड
पॉगीॊग’ भळीनचीशी भनऩाकडे कभी आशे . तमाभुऱे अरुॊ द यस्ते आणण

लस्तमाॊकयीता छोट्मा लाशनाॊची व्मलस्था कयण्माची वच
ू ना वतताऩष नेते
वॊदीऩ जाधल माॊनी भाॊडरी.

कोयोनाळी रढा दे ण्मावाठी भनऩाचा आयोग्म आणण स्लच्छता वलबाग
उततभ कामम कयीत आशे . तमाॊनी आऩल्मा कामामची गती ऩुढेशी अळीच

कामभ ठे लाली, अळी अऩेषा आयोग्म वशभती वबाऩती लीयें द्र कुकये जा माॊनी
व्मक्त केरी.

वॊफॊधधत बागातीर तनजंतुकीकयणावॊदबामत रोकाॊना काशी भादशती ददरी
जात नवल्माने नागरयक नगयवेलकाॊलय अवॊतोऴ व्मक्त कयतात.

प्रळावनाद्लाये पलायणी वॊदबामत भादशती दे ण्मावाठी तनजंतुकीकयण

गाडीलय कोयोना जनजागत
ृ ीवश तनजंतुकीकयणावाठी लाऩयण्मात मेणा-मा

औऴधाची भादशती दे णायी ऑडडओ स्क्रऩ लाजण्मात माली, अळी वच
ू ना

मालेऱी ज्मेष्ठ नगयवेलक ल भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके माॊनी भाॊडरी.
नागरयकाॊच्मा भनात अवरेल्मा कोयोनाच्मा शबतीभऱ
ु े वलमच बागातन
ू

तनजंतुकीकयणाची भागणी केरी जात आशे . नागरयकाॊच्मा मा अवॊतोऴाचा
वाभना स्थातनक नगयवेलकाॊना कयाला रागतो. तनजंतुकीकयण अथला

पलायणीवाठी स्थातनक नगयवेलक आलश्मक ती भदत कयण्माव तमाय
आशे त. भात्र प्रळावनाने तमाॊच्माळी मोग्म वभन्लम वाधणे गयजेचे आशे .
तमाभुऱे तनजंतुकीकयण आणण पलायणीवॊदबामत वॊफॊधधत झोनर अधधकामाॊनी स्थातनक नगयवेलकाॊना वलश्लावात घ्माले तवेच तमाॊच्माळी मोग्म

वभन्लम वाधन
ू उलमरयत बागातीर तनजंतक
ु ीकयणाचे कामम तातडीने ऩण
ू म
कयाले, अवे तनदे ळ भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊनी ददरे.

तनजंतुकीकयण कामक १० एवप्ररऩमंत ऩूणक होणाय : आम्
ु त तुकायाभ भुंढे
ळशयातीर फशुताॊळी बागातीर तनजंतुकीकयण कामम रलकयच ऩूणम शोण्माची
स्स्थती आशे . भनऩाद्लाये भोठ्मा लस्तमाॊलय लाशन आणण रशान
लस्तमाॊभध्मे छोट्मा भळीनद्लाये वोडडमभ शामऩोक्रोयाईड शभश्रणाची
पलायणी करून तनजंतुकीकयण केरे जात आशे . मेतमा १० एवप्ररऩमंत
वॊऩूणम ळशयात १०० टक्के तनजंतुकीकयण कामम शोईर, अवा वलश्लाव
आमक्
ु त तक
ु ायाभ भॊढ
ु े माॊनी मालेऱी व्मक्त केरा.

कोयोनाऩावून फचालावाठी घयात याशणे शाच वलोततभ उऩाम आशे . भात्र
नागरयकाॊनी अद्माऩशी माफाफत गाॊबीमामने घेतरे नवल्माचे ददवन
ू मेत

आशे . अनेक दठकाणी नागरयकाॊची गदी शोत अवल्माचे ददवून मेत आशे .

वॊबाव्म धोका रषात घेता आणखी ऩढ
ु े काशी ददलव कॉटन भाकेट वरू
ु
कयता मेणाय नाशी, अवेशी आमक्
ु ताॊनी स्ऩष्ट केरे.

रोकप्रतततनधीॊकडून मेणा-मा वच
ू नाॊचा वलचाय करून तमालयशी

अॊभरफजालणी कयण्माचा प्रमतन केरा जाईर. तवेच तनजंतुकीकयण

आणण पलायणीवॊदबामतीर दै नॊददन भादशतीचा अशलारशी वलम नगयवेलकाॊना
दे ण्मात मेईर. पामरेरयमा वलबागाभापमत शोणा-मा पलायणीचेशी कामम
प्रगतीऩथालय आशे . मा पलायणीवाठी प्रतमेक झोनभधीर ततव्र वॊलेदनळीर,
भध्मभ वॊलेदनळीर आणण कभी वॊलेदनळीर अळा बागाॊची लगमलायी
कयण्मात आरी आशे . तमाभुऱे ततव्र वॊलेदनळीर बागाॊभध्मे पलायणीरा

प्राधान्म ददरे जात आशे . टप्पप्पमाटप्पप्पमाने वलमच बागात लैसातनक ऩद्धतीने
पलायणी केरी जात आशे . माशळलाम डावाॊची ऩैदाव शोणायी दठकाणे ळोधून
तमा दठकाणीशी पलायणी केरी जाईर. तमाभुऱे नागरयकाॊनी ‘ऩॅतनक’ न
शोता घयीच फवून याशाले, अवे आलाशनशी आमुक्त तुकायाभ भुॊढे माॊनी
मालेऱी केरे.

फैठकीत सोशर डडस्टनन्संगचे ऩारन
कोयोनाच्मा प्रादब
ु ामलाभुऱे वलमत्र गदी टाऱण्माचे तनदे ळ ददरे जात आशे त.
तमानुवाय ळतनलायी (ता.४) झारेल्मा फैठकीभध्मेशी वोळर डडस्टस्न्वॊगचे
ऩारन कयण्मात आरे.

भशाऩौय कषाभध्मे फैठकीचे आमोजन कयण्मात आरे शोते. भात्र
फैठकीभध्मे शोणायी गदी रषात घेता भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊनी भशाऩौय
कष ल उऩभशाऩौय कष माॊच्माभधीर आलायाभध्मे फैठक आमोस्जत

कयण्माचे तनदे ळ ददरे. तमानुवाय वोळर डडस्टस्न्वॊगचे ऩारन कयीत

आलायाभध्मे तीन पुटाचे अॊतय ठे लन
ू फैठक व्मलस्था कयण्मात आरी
शोती.

