जिल्हाजिकारी अस्तिककुमार पाण्डे य याांना
बेस्ट जिस्तस्टि क्ट मॅजिस्टिे ट अॅवािड
नवी जिल्ली येथे केंद्रीयमांत्री जनतीन गिकरी याांच्या हिे जिल्हाजिकारी अस्तिककुमार पाण्डे य
याांना "'बे स्ट जिस्तस्टिक्ट मॅजिस्टिे ट अॅ वािड '" प्रिान
िागजतक जवक्रमासह मोरना निी सफाई अजियानाने पां तप्रिान नरें द्र मोिी याांच्या 'मन की बात'
कायडक्रमात जमळवले होते स्थान
--------------------------------------------------------------जिल्हाजिकारी अस्तिककुमार पाण्डे य याां ना इां जियन एक्सप्रेस वृत्तपत्र समू हाने 'बेस्ट जिस्तस्टिक्ट
मॅ जिस्टि े ट अॅवािड ' घोजित केला आहे . पुरस्कार जवतरण नवी जिल्ली येथील सोहळ्यामध्ये केंद्रीय पररवहन
मां त्री जनतीन गिकरी , केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामां त्री रामजवलास पासवान , केंद्रीय रे ल्वेमांत्री जपयुि
गोयल , केंद्रीय िू रसांचारमां त्री रवी शां कर प्रसाि व केंद्रीय राज्यमां त्री जितेंद्र जसांग याां च्या हिे आजण प्रमुख
उपस्तथथतीत पार पिला. पुरस्कार बुिवार जिनाां क 21 ऑगस्ट 2019 रोिी पुरस्कार प्रिान झाला.
जिल्हाजिकारी अस्तिककुमार पाण्डे य याां नी बीि येथे रुिू होण्यापूवी अकोला जिल्हाजिकारी
पिाचा कायडभार साां भाळला होता. अकोला येथील कारजकिीत जिल्ह्यातील जवजवि जवकास कामाां च्या
माध्यमातून जवजवि समािघटकाां ना जवकासाचा प्रवाहात आणण्याचे महत्त्वपूणड काम केले आहे पण याच
बरोबर िागजतक जवक्रम नोांिवणाऱ्या 'मोरना ररव्हर क्लीन अप जमशन' हा त्ाां च्या कारजकिीत मानाचा
तुरा होणारा उपक्रम ठरला.
जिल्ह्यात रुिू झाल्यानां तर आपल्या कायडशैलीने बीिच्या अने क जवियाां ना गती जिली आहे .
त्ाां च्या या कायाड ची नोांि घेऊन वृत्तपत्र समू हाने पुरस्कारासाठी त्ाां ची जनवि केली आहे .
‘इां िीयन एक्सप्रेस एक्सलन्स ॲवािड ’ या द्वै वाजिड क पुरस्काराां मध्ये या विीपासून िे शभरातून
आपल्या जिल्ह्यात उत्तम कायाड द्वारे लोकाां च्या िीवनात जवकासात्मक बिल घिवून आणणाऱ्या उत्कृष्ट
जिल्हाजिकाऱ्याां ची जनवि करुन त्ाां चा सन्मान करण्यास सुरुवात केली आहे .
यामध्ये आां तरराष्टिीय सीमे वर भ्रष्टाचारजवरोिी मोजहमे पासून ते कचरा हटवून ने चर पाकड
बनवणारे ; माओवाद्ाां च्या हद्दीत जिल्हा रुग्णालयाच्या माध्यमातून प्रसुतीसाठी नवीन ऑपरे शन सुजविा
बनवून नविात िन्मले ल्या बालकाां च्या िीवनासाठी ििपिणारे तसेच लाखे ा स्वयांसेवकाां सह स्वच्छता
मोजहमे च्या तीन मजहन्ाां पयडत यशस्वीतेसाठी कायड करणाऱ्या जिल्हाजिकाऱ्याां ची जनवि केली गेली आहे .
‘इां जियन एक्सप्रेस एक्सलन्स इन गव्हनडन्स अवॉिड ’ चा २१ ऑगस्ट २०१९ रोिी सोहळा सांपन्न
झाला. िे शातील सवड राज्यातील जिल्ह्याां च्या पातळीवरील कारभाराच्या सवाड त अजभनव उपायाां च्या
कायडप्रकल्ाां चा समावेश केला गेला आहे . उत्कृष्ट कायाड च्या ध्यास घेतले ल्या नाजवन्पूणड प्रकाराां मध्ये:
कृिी, जशक्षण, आरोग्य, केंद्रीय योिनाां ची अांमलबिावणी, तांत्रज्ञान, मजहला जवकास, बाल जवकास,
समावेशक नाजवन्, कृिी, कौशल्य जवकास, उद्ोिकता आजण ऊिाड या प्रकल्ाचा सखोल अहवाल
आजण त्ा अांमलबिावणीची माजहती सािर केली गेली. त्ातून आां तराष्टिीय पातळीवर भारताचे
प्रजतजनिीत्व करणारे परराष्टि राििू त आजण उच्चायुक्त, राष्टिीय प्रशासनातील मािी कॅजबने ट सजचव,
सरकारी क्षे त्रातील उपाध्यक्ष; सांपािक, व्यापार व उद्ोग क्षेत्रातील पद्मश्री गौरवाां जकत ज्यु रीांनी जविे त्ाां ची
जनवि केली. िे शपातळीवरील गौरवासाठी बीिचे जिल्हाजिकारी श्री पाण्डे य याां ची झालेली जनवि ही
जिल्ह्यासाठी अजभमानाची बाब आहे .

गव्हनड न्स एक्सलन्स अवॉिड साठी जिल्हाजिकारी अस्तिक कुमार पाण्डे य याांनी अकोला येथील
कारजकिीत राबजवलेले 'मोरना ररव्हर क्लीनअप जमशन' ठरले महत्त्वपू र्ड

अकोला येथील जिल्हाजिकारी पिाच्या कारजकिीमध्ये श्री.आस्तिक कुमार पाण्डे य याां नी
2018 मध्ये शहरातून िाणाऱ्या मोरणा निीच्या 8 जक.मी. प्रवाहाची स्वच्छता करण्यासाठी 'मोरना क्लीन
जमशन' सुरू केले होते. हिारो नागररक, स्वयांसेवी सांथथा, शासकीय अजिकारी-कमड चारी याां च्या
सहभागामु ळे 'मन की बात'मध्ये पांतप्रिान नरें द्र मोिी याां नी नमू ि केले तेव्हा मोजहमे ने सांपूणड राष्टिाचे लक्ष
वेिून घेतले .

मोरणा निी स्वच्छता मोजहमे ने िागजतक जवक्रम नोांिजवला. अकोल्यात 92 जिवस चाललेल्या
‘क्लीन मोरना निी’ अजभयानाने नागररकाां च्या पुढाकाराने सवाड त मोठा निी स्वच्छता उपक्रमाचा नवा
जवश्वजवक्रम नोांिजवला.

िोन आां तरराष्टिीय जवक्रमाां ची( वर्ल्ड रे कॉिडड स) नोांि गोर्ल्न बुक ऑफ वर्ल्ड रे कॉिड ने घेतली.
त्ाां नी ‘शहरातील सवाड त मोठा निी स्वच्छता उपक्रम’ मध्ये िागजतक जवक्रम नोांिजवला.

"१ िाने वारी ते १ एजप्रल, २०१८ िरम्यान अकोल्यातील अजभयानाने पजहल्याां िा रे कॉिड केले व िु सरा
जवक्रमही जिल्हाजिकारी व अकोला महानगरपाजलका याां नी सांयुक्तपणे गाठले यामध्ये मजहलाां नी
घेतले ला जवक्रमी सहभाग महत्त्वाचा ठरला”

िागजतक जवक्रमासह मोरना निी सफाई अजियानाने पां तप्रिान नरें द्र मोिी याांच्या 'मन की बात'
कायडक्रमात जमळवले होते स्थान
स्वच्छता अजभयानामध्ये ज्ये ष्ठ नागररक, गृजहणी, स्वयांसेवी सांथथा, शाळकरी मुले, तरूण आजण
जवजवि क्षे त्रातील व्यावसाजयक याां च्यासह सवडसामान् नागररकाां चा सहभाग हे वैजशष्ट्य ठरले . एकाच
वेळी सुमारे 35,000 लोक या मोजहमे चा भाग झाले . तर िागजतक मजहला जिन 8 माचड रोिी सुमारे 6,000
मजहलाां नी निी सफाई मोजहमेमध्ये भाग घेतला होता ज्याचे पांतप्रिान नरें द्र मोिी याां नी ‘मन की बात’
वर कौतुक केले होते.

