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डेंग्यूचा उपद्रव रोखण्यासाठी ववद्यापीठ आवारात 
१२ ते २६ नोव्हेंबर दरम्यान डास ननर्ूलून व स्वच्छता र्ोहीर् 

  

पुणे – 
पुणे शहरातील डेंग्यूच्या रुग्णाांची सांख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्याचा प्रादरू्ााव 
साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठाच्या आवारात होन नये यासाठी खबरदारीचा उपोय म्हणून  
प्रशासनाकडून १२ ते २६ नोव्हेंबर दरम्यान “डास ननमूालन व स्वच्छता पांधरवडा” पाळला 
जाणार आहे. हा उपक्रम साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठातफे पुणे महानगरपाललकेच्या 
सहकायााने राबवला जाणार आहे. त्या अांतगात ववववध उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत. 

याबाबत आज ववद्यापीठाचे अधधकारी व महापाललकेचे अधधकारी याांच्यात बैठक झाली. 
त्याला कुलसधचव डॉ. प्रफुल्ल पवार, पाललकेचे सहआयुक्त ज्ञानेश्वर मोळक, सहायक 
आयुक्त सांदीप कदम, आरोग्य अधधकारी डॉ. सांतोष मुळे व आरोग्य ववर्ागातील 
अधधकारी तसेच, ववद्यापीठाचे आरोग्य अधधकारी डॉ. शलशकाांत दधुगावकर, डॉ. चेतना 
देशपाांड,े कमाचारी सांघटनाांचे प्रनतननधी, ववद्यापीठात स्वच्छतचेे काम करणारे बीव्हीजीचे 
अधधकारी, स्वच्छ सांस्थेचे प्रधचननधी, ववद्याथी प्रनतननधी हेही उपस्स्थत होते. त्यात या 
पांधरवड्यातील कामाांचे ननयोजन करण्यात आले. 

कुलसधचव डॉ. प्रफुल्ल पवार याांनी साांधगतले की, शहरात व इतर र्ागात डेंग्याची साथ 
मोठ्या प्रमाणात पसरली आहे. त्याचा प्रादरू्ााव टाळण्यासाठी ववद्यापीठाच्या आवारात 
ववशेष मोहीम हाती घ्यावी, अशी सूचना मा. कुलगुरू डॉ. ननतीन करमळकर याांनी केल्या  

 

 



 

 

होत्या. त्यानुसार आजची बैठक झाली व उपाययोजना आखण्यात आल्या. त्याचाच र्ाग 
म्हणून ववद्यापीठाच्या आवारात डास ननमूालन व स्वच्छता पांधरावडा पाळला जाणार आहे. 
त्याअांतगात अनेक उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. त्यात पुढील बाबीांचा समावेश आहे- 

 औषध फवारणी. 
 धूरफवारणी (फॉधगांग). 
 गवत व तण काढणे. 
 साचलेल्या पाण्याचा ननचरा करणे. 
 गटाराांची स्वच्छता, त्याांना झाकणे बसवणे. 
 तळी तसेच, इतर नैसधगाक जलस्रोताांमधील डासाांची अांडी नष्ट व्हावीत म्हणून मासे 

(गप्पी) सोडणे. 
 इमारतीांची छते, सज्जे, अडगळीच्या जागा स्वच्छ करणे. तेथे साचलेल्या 

अडगळीची ववल्हेवाट लावणे. 
 साचलेली रद्दी व र्ांगार माल याांची ववल्हेवाट लावणे. 
 जनजागतृीसाठी पथनाट्ये बसवणे. पोस्टसा व पत्रके तयार करणे. 
 सवा इमारतीांची स्वच्छता करणे आणण पाणीववरहहत हदन (ड्राय ड)े पाळणे. 

ववद्यार्थी, कर्चूारी, रहहवाशाांचा सहभाग 

ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी ववद्याथी, कमाचारी, सांघटनाांचे प्रनतननधी, रहहवासी अशा 
सवाांचा सहर्ाग घेण्यात येणार आहे. या दृष्टीने कमाचारी व सांघटनाांच्या प्रनतननधीांची २५ 
पथके तयार करण्यात येणार आहेत. त्याांच्याद्वारे सांपूणा आवाराचे सवेक्षण करण्यात येईल 
व तटृी दरू करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्याचबरोबर ववद्यापीठ आवारात अ. शैक्षणणक 
ववर्ाग, ब. प्रशासकीय ववर्ाग, क. रहहवासी ववर्ाग असे तीन गट करून त्याांच्यात 
स्वच्छता स्पधाा आयोस्जत करण्यात येणार आहे, अशी माहहतीही डॉ. पवार याांनी हदली. 

 


