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मोकाट प्राणयांच्या अन्नाचा प्रश्न
अनेक सेिाभािी ऱोकांचे सहकायक : दररोज हजारो पोळयांचे
वितरण

नागपरू , ता. ५ : रॉकडाउनभुऱे गयीफ, फेघय, गयज,ू काभगाय मा वलाांचेच

शार शोत आशे त. मा वलाांची काऱजी घेत भनऩाने फेघय ननलाया केंद्राभध्मे
अळा व्मकतीींची व्मलस्था केरी. भात्र जे आऩरी स्स्थती वाींगूशी ळकत

नाशी कुणाकडे जाउशी ळकत नाशी अळा भक
ु मा जीलाींवाठीशी भनऩानेच
ऩढ
ु ाकाय घेतरा आशे . भनऩाच्मा कामाारा ळशयातीर अनेक वेलाबाली

नागरयकाींनीशी वशकामा दळावलरे आशे . भनऩा आमुकत तुकायाभ भुींढे माींच्मा
भागादळानात वुरू कयण्मात आरेल्मा मा उऩक्रभाद्लाये दययोज ळशयातीर
शजायो भोकाट प्राण्माींच्मा अन्नाचा प्रश्न वुटरा आशे .

रॉकडाउनभुऱे वलावाभान्म नागरयकाींना अनेक त्राव वशन कयाले रागत
आशे त. अळात यस््मालय याशणाये प्राणी जमाींचे जीलन शॉटे र भधन
ू ,

घयाघयाींतन
ू मभऱणाये अन्नालय अलरींफून आशे . ्माींचीशी भोठी लाताशत
शोत आशे . शी फाफ रषात घेता भनऩाद्लाये मा प्राण्माींच्मा अन्नावाठी

वलळेऴ भोशीभ याफवलण्मात मेत आशे . भनऩा आमुकत आमुकत तुकायाभ

भुींढे माींच्मा भागादळानात ऩळु लैद्मकीम अधधकायी डॉ.गजेंद्र भशल्रे माींच्मा
नेत्ृ लात भनऩाची टीभ ळशयातीर वलवलध बागातीर प्राण्माींना अन्न
ऩुयवलण्माच्मा कामाात वशकामा कयीत आशे . भनऩाच्मा मा कामाारा

ळशयातीर अनेक ऩळुप्रेभी तवेच वेलाबाली नागरयकाींनीशी वशकामााने

दळावलरे आशे . मा वलाांच्मा वशकामााने आज भनऩाच्मा भाध्मभातून शजायो
प्राण्माींना अन्न ऩुयवलरे जात आशे .

मा वेला कामाावाठी भनऩाचे दोन लाशन तवेच काशी कभाचायीशी ननस्लाथा
बालनेने कामा कयणा-मा वेलाबाली नागरयकाींच्मा वशकामाावाठी ददरे
आशे त. ळशयातीर अनेक बागात भोकाट प्राण्माींचा ळोध घेउन ्माींना ताजे
अन्न ऩुयवलण्माचे कामा अवलयत वुरू आशे . मावाठी ऩाचऩालरी मेथीर

गरू
ु नानक गरू
ु द्लायाभधन
ू जवभीतमवींग बाटीमा आणण कनारजीतमवींग
माींच्माद्लाये ऩोळ्मा तमाय करून दे ण्मात मेतात. वुधा अग्रलार

माींच्माकडून मा कामाावाठी दोन शजाय ककरो गव्शाचे ऩीठ दे ण्मात आरे

आशे . तवेच ककयीट जोळी माींच्मा भापात दययोज १०० ककरो गव्शाचे ऩीठ
उऩरब्ध करून ददरे जाते.
घाटे ये स्टॉयें टचे भारक वलनोद घाटे माींनीशी मा कामाारा वशकामा दळावलरे
आशे . घाटे ये स्टॉयें टभधून दययोज एक शजाय ऩोळ्मा आणण २५ रीटय दध
ु
प्राण्माींवाठी ददरे जात आशे . तय करयष्भा गरानी माींचे मा कामााभध्मे

भोठे मोगदान आशे . ्माींच्माभापात वींऩूणा ळशयात जमा दठकाणी ऩळुप्रेभी
ककींला नागरयकाींद्लाये भोकाट प्राण्माींना अन्न ऩोशोचत नाशी अळा वलवलध

दठकाणी भोकाट प्राण्माींना अन्न ऩोशोचवलण्माचे कामा ्मा कयीत आशे त.
मामळलाम दशींगणा भागा, अींफाझयी आणण दशरटॉऩ ऩरयवयात अींजरी लैद्माय,
छत्रऩती चौक ते वलभानतऱ ऩरयवय आणण नयें द्रनगय ऩरयवयात यीना
्मागी आणण अऩाणा भोडक, शजायीऩशाड, दाबा, पुटाऱा, अभयालती भागा

ऩरयवयात स्स्भता मभये , म्शाऱगी नगय, भानेलाडा, फेवा, शुडकेश्लय ऩरयवयात
स्लप्नीर फोधाने, नींदनलन, लाठोडा, भोठा ताजफाग, के.डी.के. कॉरेज

ऩरयवयाभध्मे ननकीता फोफडे, भानकाऩूय ते कोयोडी भींददय ऩरयवयाभध्मे

आमळऴ कोशऱे , जयीऩटका, वदय, ऩागरखाना, धगट्टीखदान ऩरयवयात चाल्वा
मरओनॉडा, गोऱीफाय चौक, वतयीं जीऩयु ा, ळाींतीनगय मा ऩरयवयाभध्मे याभ

नींदनलाय, गणेळऩेठ नूतन ये लतकय, णझींगाफाई टाकऱी, गोधनीभध्मे वौंदमाा
याभटे के, गोऩारनगय, प्रताऩनगय ऩरयवयात जमा लानखेडे, भेडीकर चौक

ऩरयवयाभध्मे एकाींळ ढोफऱे अवे अनेक वेलाबाजी नागरयक स्लत: अन्न
तमाय करून आऩाऩल्मा ऩरयवयात प्राण्माींना दे त आशे त. भनऩाद्लाये अळा
९० वेलाबाली रोकाींना भनऩा प्रळावनाकडून ऩयलानगी ऩाव उऩरब्ध
करून दे ण्मात आरी आशे .

चहाटपरी चाऱविणा-या महहऱेकडून प्राणयांना रोज २० ककऱो पीठाच्या
पोळया

भुकमा जीलाींच्मा ऩोटाची बूक बागवलण्मावाठी ळशयातीर अनेक वेलाबाली
नागरयक ऩढ
ु े आरे आशे त. ऩळप्र
ु ेभ आणण भाणव
ु कीच्मा बालनेतन
ू

अन्नदानावाठी मा वेलाबाली शाताींनी भनऩाच्मा कामाारा वशकामा दळावलरे
आशे . भात्र जमाींना ऩोटाच्मा बूकेची जाणील आशे , जे योज कभवलल्मामळलाम
अन्नाचे दोन घाव खाउ ळकत नाशी. अळाींनीशी मा भुकमा जीलाींची बूक

ळभवलण्मावाठी वेला कामा शाती घेतरे आशे . माऩैकीच एक म्शणजे काटोर

योड ऩरयवयात याशणा-मा गीता दे लत. कुटुींफाच्मा उदयननलााशावाठी गीता
दे लत ह्मा चशा टऩयी चारवलतात. आज रॉकडाउनभुऱे वाये काशी फींद

आशे . ्माभुऱे छोट्माळा योजगायातून शोणायी ्माींची मभऱकतशी फींद आशे .
्मा दययोज ननस्लाथाऩणे भोकाट प्राण्माींना ऩोळ्मा दे ण्माचे कामा कयीत
आशे . मा कामाावाठी वरू
ु लातीरा ऩोमरवाींकडून अडवलण्मात आरे. भात्र

्माींचे कामा ऩाशता आज आमळऴ दफ
ु े शे ऩोमरव कभाचायीशी ्माींना वाथ

दे त स्लत:च्मा दच
ु ाकीलरून ्माींना अन्न ऩोशोचवलण्मावाठी नेउन दे तात.
आजघडीरा गीता दे लत ह्मा योज २० ककरो गव्शाच्मा ऩीठाच्मा ऩोळ्मा
स्लत: तमाय करून स्लत:च ्मा प्राण्माींना नेउन खाउ घारण्माचे कामा
कयीत आशे त.

