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कामे सुरू करा 

मनपा आयुकताांचे ननदेश : नदी 
स्वच्छता तयारी आढावा बठैक 

नागपूर,ता.४ : भागीर लऴी ऩहशल्मा ऩालवात ळशयातीर ज्मा-ज्मा हिकाणी ऩाणी 
वाचरे शोत े त्मा हिकाणी ऩाणी वाचणाय नाशी माची काऱजी घ्मा. आलश्मक त्मा 
डागडुजी कया. भळीन आणण कभमचायी वज्ज िेला. ळशयातीर लस्त्माांभधीर नाल्माांची 
वपाईच ेकाभ वरुू आशे. त्मात खांड न ऩडू देता मदु्धऩातऱीलय वरुू िेला आणण नाग 
नदी, पऩलऱी नदी तवेच ऩोशया नदी स्लच्छता अभबमान भे भहशन्माच्मा ऩहशल्मा 
आिलड्माऩावनू रोकवशबागातून वरुू कया, अवे ननदेळ भनऩा आमकु्त अभबजीत 
फाांगय माांनी हदरे. 

भनऩा भखु्मारमातीर छत्रऩती भळलाजी भशायाज नलीन प्रळावकीम इभायतीच्मा 
वबागशृात आमोजजत ऩालवाऱाऩलूम नदी स्लच्छता आढाला फिैकीत त े फोरत शोते. 
फिैकीरा अनतरयक्त आमकु्त याभ जोळी, उऩामकु्त अझीझ ळखे, अधीषक अभबमांता 
भनोज तारेलाय, ग्रीन जहशजीर पाऊां डळेनच े वांस्थाऩक कौस्तब चॅटजी, आयोग्म 
अधधकायी (स्लच्छता) डॉ. वनुीर काांफऱे माांच्मावश वलम झोनच ेकाममकायी अभबमांता, 
वशामक आमकु्त ल पलबागप्रभखु उऩजस्थत शोते. 



आमकु्त अभबजीत फाांगय माांनी भागीर लऴी झारेल्मा ऩालवात ळशयातीर ज्मा-ज्मा 
लस्त्माांभध्मे, बागाांत, ऩरयवयात ऩाणी वाचरे शोते, त्मा हिकाणची आताची ऩरयजस्थती 
काम, माचा आढाला झोन वशामक आमकु्ताांकडून घेतरा. जी काभे अद्माऩशी अऩणूम 
आशेत, ती तातडीने ऩणूम कयण्माच े ननदेळ त्माांनी मालेऱी हदरे. नयेंद्र नगय मेथीर 
येल्ले अांडय ब्रीजभध्मे ऩाणी वाचरे तय त्मावािी भड ऩांऩ आणण ऩाणी पेकणाऱ्मा 
भळीन वज्ज िेलण्मात माहमा, ज्माांची दकुाने, घये फेवभेंट भध्मे आशेत त्माांना 
तातडीने नोटीव फजालनू आलश्मक त्मा उऩाममोजना स्लत: कयाहमात, येल्ल े
पलबागावोफत वभन्लम वाधनू त्माांच्मा भाध्मभातून आलश्मक त्मा उऩाममोजना 
कयण्मात माहमा, आमआयडीऩीच्मा नाल्मा स्लच्छ कयण्मात माहमा, नाग नदी, पऩलऱी 
नदी, ऩोशया नदी स्लच्छ कयण्माची प्रक्रिमा वरुू कयण्मात माली, अवे ननदेळ त्माांनी 
हदरे. 

सीएसआर फां डातून कामे करण्यासाठी पत्र 

ळशयातीर भॉईर, लेकोभर ल अळा अनेक कां ऩन्माांना ऩत्र ऩािलनू त्माांच्मा वीएवआय 
पां डातून नदी, नारे स्लच्छता कयण्मावािी ऩत्र ऩािपलण्माच े ननदेळशी आमकु्ताांनी 
हदरे. नारे वाप, वपाई अभबमानाच े वांऩणूम वभन्लमन झोन स्तयालय वशामक 
आमकु्ताांनी कयाले, अवे ननदेळ हदरे. नदी स्लच्छता अभबमानात नागऩयू वधुाय 
प्रन्माव, एभआमडीवी, याष्ट्रीम भशाभागम प्राधधकयण, नागऩयू भेरो, वालमजननक फाांधकाभ 
पलबाग, ऩाटफांधाये पलबाग मा वांस्थाशी वशबागी शोणाय अवनू रलकयच वलम 
ळावकीम, ननभळावकीम आणण खावगी वांस्थाांच्मा अधधकायी, प्रनतननधीांची फिैक 
घेणाय अवल्माची भाहशती मालेऱी देण्मात आरी. मा भोहशभेत ळशयातीर स्लमांवेली 
वांस्थाांनीशी वशबागी शोण्माच ेआलाशन आमकु्त अभबजीत फाांगय माांनी मालेऱी केरे. 

वस्तयाांतीऱ नाल्याांची सफाई सरुू 

ळशयातीर अनेक बागाांतून रशान-भोिे नारे लाशतात जे नाग नदी, पऩलऱी नदी, 
ऩोशया नदीरा भभऱतात. मा नाल्माांची वपाई झोन स्तयालरून वरुू कयण्मात आरी 
आशे. भे भहशन्माच्मा ऩहशल्मा आिलड्मात तीनशी भोठ्मा नद्माांची स्लच्छता 



रोकवशबागातून कयण्मात मेणाय अवनू त्मावािी वांऩणूम मांत्रणा वज्ज िेलण्माच े
ननदेळ मालेऱी देण्मात आरे. 
 


