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मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेने सफाईमित्र सुरक्षा चॅिेंज अंतगकत दे शस्तरािर रोििा झेंडा...!
३-१० िाख िोकसंख्येच्या गटािध्ये मिरा भाईंदर िहानगरपामिका राष्ट्रीय स्तरािर दे शात आठव्या आमि िहाराष्ट्रात
दु सऱ्या क्रिां काने िानांमकत
हाताने िैिा उचििाऱ्या सफाई कािगारां च्या मनयुक्तीस प्रमतबंध करिे ि त्ां चे पुनिकसन अमधमनयि, २०१३ च्या
कायद्याची अंििबजाििी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या गृहमनिाक ि ि नागरी कायक िंत्राियाने दे शातीि सिक शहरां िध्ये
१९ नोव्हें बर २०२० िा "सफाईमित्र सुरक्षा चॅिेंज" अमभयान सुरु केिे आहे . भुयारी गटारी, ििमनिःसारि िामहनी िध्ये
कायकरत सफाईमित्र यां च्याद्वारे करण्यात येिाऱ्या िानिीकृत साफसफाईिा प्रमतबंध करण्यासह जास्तीत जास्त
यां मत्रकीकृत साफसफाईिा प्राध्यान्य दे ण्याचा या अमभयानाचा उद्दे श आहे . दे शस्तरािर आझादी का अिृत िहोत्सि
अंतगकत मिमिध कायकक्रि सुरु असून त्ाच अंतगकत आज मदल्लीच्या मिज्ञान भिन िध्ये स्वच्छ अिृत िहोत्सि कायकक्रि
संपन्न झािा. िहािमहि राष्ट्रपती श्री रािनाथ कोमिंद, शहरी मिकास िंत्री श्री हरदीप मसंह पुरी यां च्या हस्ते सफाईमित्र
सुरक्षा चॅिेंज अमभयानाचा मनकाि २० नोव्हें बर रोजी जाहीर करण्यात आिा. मिरा भाईंदर िहानगरपामिका द्वारा
मिमिध नामिन्यपूिक संकल्पना या अमभयानािध्ये राबित आपिं िहत्त्वपूिक योगदान सतत मदिं. ३-१० िाख
िोकसंख्येच्या गटािध्ये मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेिा राष्ट्रीय स्तरािर दे शात ८ िा ि िहाराष्ट्रात दु सरा िानां मकत
करण्यात आिं. मिरा भाईंदर िहानगरपामिका आयुक्त मदिीप ढोिे यां च्या िागदक शकनाखािी सफाईमित्र सुरक्षा चॅिेंज
ची िहानगरपामिकेची टीि सतत समक्रय रामहल्याने हे यश संपादन केिं.
मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेद्वारे सतत या अमभयानािध्ये मिमिध संकल्पना राबमिण्यात आल्या ज्यािुळे एक िेगळं
स्थान कायकपद्धती या अमभयानािध्ये मदसून आिी. िहानगरपामिकेद्वारे सुरु करण्यात आिेल्या सफाईमित्र
उद्यिीकरि आमि उन्नतीकरि प्रोत्साहन योजना द्वारे अमधकृत सफाईमित्रांना युमनफॉिक िाटप असेि, सुरक्षा साधने
असेि त्ासोबतच सीएसआर द्वारे जिळपास ४०० सफाई कािगारां ना फूड मकट चे िाटप करण्यात आिे ज्या
कारिाने पािी पुरिठा मिभागाद्वारे एक सािामजक बां मधिकीचा संदेश दे ण्यात आिा. सफाईमित्र इं टनकमशप प्रोग्रािद्वारे
िहामिद्याियीन मिद्यार्थ्ाांना इं टनकमशप दे ऊन युिकां चा या अमभयानािध्ये समक्रय सहभाग करून या अमभयानाचा िुख्य
उद्दे श्य नागररकां पयांत पोहोचमिण्यास िदत झािी. अमभयानाचा एक भाग म्हिून मशक्षि मिभागाचे सहकायक घेत
"सफाईमित्र मचत्रकिा सप्ताह" आयोमजत करून त्ाअंतगकत मचत्रकिा आमि मनबंध स्पधाक आयोमजत करून शािेय
मिद्यार्थ्ाां चा या अमभयानािध्ये समक्रय सहभाग नोंदििा जेिेकरून त्ां च्याद्वारे या अमभयानाचे उमद्दष्ट् घरोघरी
पोहचमिण्यास िदत झािी.
िॉकडाऊन आमि कोरोना पररस्थती असताना दे खीि पािी पुरिठा मिभागाद्वारे "सफाईमित्र ऑनिाइन टॉल्क
मसरीज" सुरु करण्यात आिी ज्याद्वारे नागररकांना, मशक्षकांना आमि िहानगरपामिकेच्या किकचाऱ्यां ना या
अमभयानािध्ये समक्रयता ठे िण्यास प्रोत्साहन दे ण्यात आिे. एकमदिसीय "सफाईमित्र सुरक्षा संिेिन" आयोमजत करून
या अमभयानातीि सिक घटकां ना एकमत्रत एका मडमजटि प्लॅटफॉिक िर आिून मिमिध प्रकारे प्रात्मक्षके दाखिून

जनजागृती करण्यात आिी. मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेचे राष्ट्रीय स्तरािर झािेिं कौतुक मनमितच शहराचं एक
िेगळं स्थान मनिाक ि करिार आहे तसेच मिरा भाईंदर िहानगरपामिका द्वारे केिे जािारे मिमिध नामिन्यपूिक प्रकल्प हे
या अमभयानािध्ये यशाच्या स्वरूपाने फमित झािेिी मदसून येत आहे .
सफाईमित्र सुरक्षा चॅिेंज िधीि दे शात ८ िे आमि राज्यात दु सरे िानां कन मिळिण्यािध्ये सिाां चे योगदान आमि
पररश्रि असून िा. पािकिंत्री एकनाथ मशंदे, िा. खासदार राजन मिचारे , िा. िहापौर श्रीिती. ज्योत्स्ना जािींदर
हसनाळे , िा. आिदार, िा. उप-िहापौर श्री. हसिुख िोहनिाि गहिोत, िा. स्थायी समिती सभापती, िा. सभागृह
नेता, िा. मिरोधीपक्ष नेता, सिक गटनेते, सन्माननीय पदामधकारी, सिक सन्माननीय नगरसेिक, सिक अमधकारी ि किकचारी
यां चा एकजुटीचा आमि एकमत्रत पररश्रिाचे फळ असून, सिाांच्या पररश्रिाच्या बळािर मिरा भाईंदर िहानगरपामिका
दे शस्तरािर आपिं एक िेगळं स्थान मनिाकि करून िानां कन प्राप्त केिं आहे . या अमभयानािध्ये सिक सन्माननीय
नागररकां चे िोिाचे सहकायक आमि सहभाग रामहिेिा असून त्ां च्या सहकायाक मशिाय हे यश मिळिे अशक्य होतं
त्ाबद्दि त्ां चं हामदक क अमभनंदन आमि आभार.

