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“कृपया प्रसिद्धीिाठी”
परू ग्रस्तांसतठी मनपत सेवकतांचत “एक हत् मतणस
ु कीचत” अभिनव उपक्रम
यंदाचे

वर्ााच्या

पूरपररस्थितीमुळे

पुणे

शहरातील

पूरग्रथत

कुटुंबियांना

पुणे

महानगरपासलकेच्या ववववध शाळांमधून थिलांतररत करण्यात आलेले आहे .मनपा शाळांतून
परू ग्रथतांचे थिलांतर केल्यानंतर तेिील मुलभत
ू िवु वधा िंिंधधत क्षेत्रीय कायाालयांचे थतरावर
उपलब्ध करून दे ण्यात येत आहे .पूरग्रथतांची प्रत्येक शाळे तील िंख्या ववचारात घेता मोठ्या
प्रमाणावर चहा,नाष्टा,दोन वेळेचे जेवण, वैद्यकीय िुववधा अशा प्रकारच्या िुववधा थिाननक
मनपा िभािद,कायाकते,थवयंिेवी िंथिा दे त आहे त.
वरील पार्शवाभूमीवर पूरग्रथतांचे मदतीकररता व त्यांना ककमान भाजी-पोळी व
वापरायोग्य िुस्थितीमधील जन
ु े कपडे दे ण्यात यावेत अशी िंकल्पना पुढे आली.पुणे
महानगरपासलकेतील मुख्यलेखापाल कायाालयातील िुवप्रया परदे शी िंपका क्र. ९५५२५३४४५१
यांनी िदरची कल्पना मनपातील ववववध खात्यातील कमाचाऱयांपढ
ु े मंडली व या कल्पनेि
िवाानीच पाठींिा ददला आहे .तिेच मनपा युननयननेही िहभाग दशाववला आहे .
रवववार ददनांक ०४/०८/२०१९ पािून िवा िहकाऱयांनी ननयोजन केले व िरे च कमाचारी
पुढे आले.िऱयाच िेवकांनी बिथकीट पुड,े भाजी पोळी,िेकरी पदािा,व थवतःच्या जेवणाचे डिे
दे ण्याि िरु
ु वात केली आहे .या असभनव कल्पनेि मोठा प्रनतिाद समळू लागला व सशवाजी नगर
गावठाण येिील मनपा शाळा क्र. १४ ,लालिहाद्दरू शाथत्री मनपा शाळे त कामगार पुतळा
विाहत,राजीव गांधी नगर येिील पूरग्रथत तिेच सशवाजी नगर पोलीि लाईन पुणे ५ येिील
वीर नेताजी पालकर शाळा क्र.२ व सशरीर् कुमार शाळा येिील िम
ु ारे ५०० परू ग्रथतांना भाजी
पोळी,अन्य खाद्यपदािा व कपडे दे ण्याि िुरुवात करण्यात आली व या असभनव उपक्रमाि
मनपा िेवकांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रनतिाद वाढू लागला आहे .
मनपा िेवक व नागररकांिाठी आवाहन करण्यात येते कक पूरग्रथतांिाठी भाजी पोळी व
जन
ु े वापरायोग्य कपडे द्यावयाचे अिल्याि अशा मनपा िेवक व नागररकांनी पुणे
महानगरपासलकेच्या मनपा मुख्य भवनातील िुरक्षा ववभागात आपली मदत िकाळी १० ते १२
या वेळात आणून ददल्याि मनपाच्या आपत्ती व्यवथिापन ववभाग व क्षेत्रीय कायाालयांमार्ात

पूरग्रथतांना प्राप्त झालेली भाजी पोळी व कपडे ववतरीत केले जातील,मनपा शाळे त पूरग्रथत
अिेपयंत हा उपक्रम चालू राहील अिे िवु प्रया परदे शी यांनी कळववले आहे .
या उपक्रमािाठी मनपातील श्रीपाद िाळंु खे,मोटार िारिी िुरक्षा ववभाग,मुख्यलेखा व
ववत्त ववभागातील िेवक,आरोग्य ववभागातील पुरुर्ोत्तम पवार, व अन्य िेवक,भवन
ववभागातील शुभांगी पारटे व िेवक अस्ग्नशमन दलाचे ववनायक माळी त्यांचे िहकारी,िुरक्षा
ववभागातील रवी िोनावणे, व िेवक अन्य कमाचारी मोठ्या प्रमाणावर पररश्रम घेत आहे त.

िुरुवातील पदहल्याच ददवशी ५ पोती जुने वापरायोग्य कपडे व िुमारे ५०० पूरग्रथत
व्यकतींिाठी जेवणाची व्यवथिा या कमाचाऱयांनी केली.िदरचा उपक्रम पाहून अन्य कमाचारी व
नागररकही मोठ्या प्रमाणावर पढ
ु े येत अिल्याने िवु प्रया परदे शी यांनी िांधगतले.
-------------------------------------------------------------------------------------------------नगर रथता क्षेत्रीय कायाालयाचे

वतीने परू ग्रथत नागररकांिाठी तात्परु त्या थवरुपाची

व्यवथिा तेिील िारिी शाळे त करण्यात आलेली अिून यादठकाणी आवर्शयक िुववधा उपलब्ध
करून दे ण्यात आलेल्या आहे त.
थिाननक मनपा िभािद यांचे वतीने चहा,नाष्टा,दप
ु ार व रात्रीचे भोजन दे ण्यात येत
आहे . ददनांक ०६/०८/२०१९ रोजी िकाळी ह्यसु मननटी र्थटा या थवयंिेवी िंथिेने अल्पोपहारची
िोय केली आहे .दद.०७/०८/२०१९ रोजी येिील न्याती िोिायटी व वडगाव शेरी,थवयंिेवी
िंथिेतर्े कपडे,िॅननटरी पॅडचे वाटप करण्यात आले आहे .
ददनांक ४ ते आजतागायत मनपाचे वैद्यकीय पिकामार्ात पूरग्रथतांकररता वैद्यकीय
तपािणी,और्धे दे ण्यात येत आहे .आज परू ग्रथत भागातील पाणी कमी झाल्यामुळे िवा भागात
थवच्छता करण्यात येवून और्ध र्वारणी करण्यात आल्याचे क्षेत्रीय अधधकारी राजेश िनकर
यांनी कळववले आहे .
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