
लन कभमचाऱमाांना मभऱणाय ऩोमरव कभमचाऱमाांप्रभाणे राब : वुधीय भनुगांटीलाय  

भांत्रीभांडऱाची भान्मता. 

भुांफई, दद. २७ वप्टेंफय २०२२ : 

जील धोक्मात घारून लनाांचे वांयषण कयणाऱमा लन कभमचाऱमाांना आता ऩोमरव कभमचाऱमाांप्रभाणेच राब 
मभऱणाय अवून आज झारेल्मा भांत्रीभांडऱ फैठकीत मा वलऴमीच्मा प्रस्तालारा भाऩ्ता देण्मात आल्माचे 
लनभांत्री वुधीय भुनगांटीलाय माांनी वाांगगतरे. 

वुधीय भुनगांटीलाय माांनी मा ननणममाची भादशती देताना वाांगगतरे की देळातीर नागयी वांऩत्तीप्रभाणेच लने ल 
लऩ्जील शी लन वांऩत्ती पाय भशत्लाची आशे. नागयी वांऩत्तीांचे आणण भनुषमाांचे वांयषण कयताांना जील 
धोक्मात घारण्माऱमा ऩोमरव कभमचाऱमाांना ळावनातपे वलवलध राब देण्मात मेतात. तवेच राब लनाांचे 
वांयषण कयताांना जील धोक्मात घारणाऱमा लन कभमचाऱमाांना मभऱालेत शी लन कभमचाऱमाांची भागणी काशी 
लऴे प्रांरफीत शोती. लन कभमचाऱमाांनाशी अनेक धोक्माांना तोंड द्माले रागते. लणले वलझलताना, मळकाय 
योखताना, लनाांतीर लषृचोयी ला अऩ् प्रकायची चोयी योखताना, जखभी ककां ला भानली लस्तीत मळयरेरे लऩ् 
प्राणी लाचवलताना लन कभमचाऱमाांच्मा जीलारा धोका अवतो. अनेकदा नैवगगमक आऩत्तीांना लन कभमचाऱमाांना 
तोंड द्माले रागते. अळा प्रकायात अनेकदा लन कभमचाऱमाांच्मा जीलारा धोका अवतो ककां ला ते गांबीय जखभी 
शोलून कामभचे ददवमाांगत़् मेण्माचा धोका अवतो.  

लन वलबागाच्मा प्रस्तालानुवाय लनाांचे ल लऩ् प्राण्माांचे वांयषण कयताना ददैुलाने लन कभमचायी भतृ्मुभुखी 
ऩडल्माव अळा भतृ लन कभमचाऱमाच्मा लायवाव रू.२५ राख वानुग्रश अनुदान देण्मात मेईर. त्माचप्रभाणे 
अळाप्रकाये कतमव़ फजालताना भतृ्मू ऩालरेल्मा लन कभमचाऱमाांच्मा लायवाव अनुकां ऩा तत्लालय प्राधान्माने 
नोकयी देण्मात मेईर. जय लायव नोकयी कयण्माव वषभ नवेर ककां ला लायवाने नोकयी नाकायरी तय वदय 
भतृ लन कभमचाऱमाच्मा ननमत वेलाननलतृ्तीच्मा ददनाांकाऩमचतचे लेतन वदय कुटुांफारा देण्मात मेईर. तवेच 
कतमव़ फजालताना भतृ्मू ऩालरेल्मा लन कभमचाऱमाांच्मा ऩागथमलाचे कुटुांफाने ठयलरेल्मा दठकाणऩमचतचे 
यस्ते/येल्ले/वलभान इत्मा. भागे लशन कयण्माचा लाशतुक खचम ळावनातपे कयण्मात मेईर. 

कतमव़ फजालताना लन कभमचायी जय कामभचा ददवमाांग झारा तय वदय लन कभमचाऱमाव शे्रणी प्रभाणे रू.३ 
राख ६० शजाय ते रू. ३ राख इतकी यक़्भ वानुग्रश अनुदान म्शणून देण्मात मेईर. अळा प्रकाये कतमव़ 
फजालताना जखभी झारेल्मा लन कभमचाऱमाचा उऩचायाांचा वांऩूणम खचम ळावन कयेर. 

भांत्री भांडऱाच्मा आजच्मा ननणममाभुऱे लन कभमचाऱमाांना आता बयील राब मभऱणाय आशे.  त्माभुऱे लन 
कभमचाऱमाांचे नीतीधैमम लाढेर अवे वुधीय भुनगांटीलाय म्शणारे. 


