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ता. ३ पेब्रल
ु ायी २०१९

लभनयर लॉटय एटीएभभऱ
ु े

वलद्माथी, प्रलासी, नागरयकांना
सवु लधा : आभदाय कृष्णा खोऩडे
भनऩा ऩरयलहन वलबाग ल जोसेफ इंडडमाचा
उऩक्रभ : ऩाच रुऩमात लभऱणाय १० लरटय
ऩाणी
नागऩयू , ता. ३ : प्रत्मेक नागरयकारा पऩण्माचे ळध्
ु द ऩाणी मभऱाले शा त्माचा शक्क

आशे . भात्र मा मरटयबय ऩाण्मावाठी जादा ऩैवे लवर
ू केरे जाते. ळशयात फाशे रून
मेणाये प्रलावी, ळाऱा, भशापलद्मारमात मळकणाये पलद्मार्थमाांवश वाभान्म नागरयकाांनाशी
लेऱप्रवांगी जादा ऩैवे दे उन ऩाणी पलकत घ्माले रागते. भात्र मभनयर लॉटय

एटीएभभऱ
ु े वलाांनाच अगदी भापक दयात ऩाणी मभऱणाय अवन
ू माभऱ
ु े ऩरयवयातीर

नागरयकाांवश, पलद्माथी ल प्रलासमाांवाठी भोठी वपु लधा उऩरब्ध झारी आशे , अवे
प्रततऩादन आभदाय कृष्णा खोऩडे माांनी केरे.

नागऩयू भशानगयऩामरका ऩरयलशन पलबाग ल जोवेफ इांडडमा माांच्मा लतीने नांदनलन

मेथीर के.डी.के. भशापलद्मारमाऩढ
ु े रालण्मात आरेल्मा मभनयर लॉटय एटीएभचे
यपललायी (ता. ३) आभदाय कृष्णा खोऩडे माांच्मा शसते रोकाऩपण कयण्मात आरे.

मालेऱी पलयोधी ऩषनेते तानाजी लनले, ऩरयलशन वमभती वबाऩती जजतें द्र (फांटी)
कुकडे, प्रतोद ददव्मा धयु डे, नेशरू नगय झोन वबाऩती रयता भऱ
ु े , वमभती वदसमा

भतनऴा धालडे, अमबरूची याजगगये , नगयवेपलका काांता यायोकय, वमभता चकोरे, भतनऴा
कोठे , ऩरयलशन व्मलसथाऩक मळलाजी जगताऩ, नेशरू नगय झोनचे वशामक आमक्
ु त

शयीळ याउत, जोवेफ इांडडमाचे उऩाध्मष ददनेळ ये ड्डी, ददव्मा कुफडे, वांजम लैद्म
उऩजसथत शोते.

ऩढ
ु े फोरताना आभदाय कृष्णा खोऩडे म्शणारे, नांदनलन ऩरयवयात फीएवएनएर
कामापरमाऩढ
ु े एकीकडे के.डी.के. भशापलद्मारम आशे तय दव
ु -मा फाजर
ू ा ळशय फव

थाांफा आशे . त्माभऱ
ु े मेथे नेशभी पलद्माथी ल प्रलासमाांची ये रचेर अवते. ऩाण्मावाठी
अनेकदा पलद्माथी ल इतय नागरयकाांना जलऱच्मा टऩ-माांलय जाउन ऩाणी पलकत

घ्माले रागते. दययोजच्मा मा वभसमेतून ऩरयवयातीर नागरयकाांवश वलाांनाच ददरावा
मभऱाला ल त्माांना पऩण्माचे ळद्ध
ु ऩाणी मभऱाले मा शे तूने रालण्मात आरेरे मभनयर
लॉटय एटीएभ अत्मांत उऩमक्
ु त ठयणाय आशे . ळशयातीर जासतीत जासत रोकाांना मा

मोजनेचा राब घेता माला मावाठी गयीफ, भजूय काभगायाांच्मा लसत्माांना प्रथभ
प्राध्मान्म दे उन इतयशी यदशलावी षेत्राांभध्मे अवे मभनयर लॉटय एटीएभ उबारून

नागरयकाांना ळद्ध
ु ऩाणी उऩरब्ध करून दे ण्माचे आलाशनशी आभदाय कृष्णा खोऩडे
माांनी मालेऱी केरे.

ऩरयलशन वमभती वबाऩती जजतें द्र कुकडे माांनी प्रासतापलकातन
वदय मोजनेची
ू

भादशती ददरी. लॉटय एटीएभभऱ
ु े अत्मांत भापक दयात ऩाणी मभऱणाय आशे . लॉटय
एटीएभभध्मे एक रूऩमाचा मळक्का टाकल्माव ग्रावबय ऩाणी मभऱे र तय दोन

रूऩमात एक मरटय, ऩाच रूऩमाांज १० मरटय ल १० रुऩमाांभध्मे २० मरटय ळद्ध
ु

मभनयर लॉटय मभऱणाय आशे . माभऱ
ु े ळद्ध
ु ऩाण्माच्मा नालालय अनेक कांऩन्माांकडून

शोणायी नागरयकाांची रट
ू थाांफणाय आशे , अवेशी ऩरयलशन वमभती वबाऩती जजतें द्र

कुकडे म्शणारे. मभनयर लॉटय एटीएभद्लाये २४ ताव पऩण्माचे ऩाणी उऩरब्ध
अवणाय आशे . काडप, नाणी आणण ऩेटीएभद्लाये शी ऩाणी पलकत घेता मेईर. मावाठी
ककभान उजेचा लाऩय कयण्मात मेत अवन
ू रयभोट भॉतनटयीांग मवसटीभ भापपत शे

मभनयर लॉटय एटीएभ वांचामरत कयण्मात मेईर. ऩाण्माचा अऩव्मम शोउ नमे ल ते

मोग्म प्रकाये पलतयीत व्शाले मावाठी फ्रो वेन्वय फवपलण्मात आल्माचेशी ऩरयलशन

वमभती वबाऩती जजतें द्र कुकडे माांनी मालेऱी वाांगगतरे. कामपक्रभाचे वांचारन

ऩरयलशन अमबमांता मोगेळ कांु गे माांनी केरे तय आबाय ऩरयलशन व्मलसथाऩक मळलाजी
जगताऩ माांनी भानरे.

