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प्रलसद्धी पत्रक

ता. ११ जन
ू २०१९

नदी स्िच्छता अलभयानांतगकत ८५
टक्के काम पूर्क
नागपूर,ता. ११ : ळशयात वरू
ु अवरेरे नदी ल नारे स्लच्छता अभबमान अंततभ
टप्पप्पमात आरे अवन
ू नाग नदी, पऩलऱी नदी ल ऩोशया नदी मा ततन्शी नदमांच्मा

स्लच्छतेचे वभ
ु ाये ८५ टक्के काभ ऩण
ू ण झार आशे . उलणरयत काभ रलकयच ऩण
ू ण शोणाय
अवल्माची भाहशती भनऩा प्रळावनातपे दे ण्मात आरी आशे .

नागऩयू भशानगयऩाभरकेतपे दयलऴी ऩालवाळ्माऩल
ु ी नदी स्लच्छता अभबमान याफपलरे

जाते. मालऴी ऩाच भे ऩावन
ू नदी स्लच्छता अभबमानारा वरू
ु लात झारी. यपललाय
(ता.९)ऩमंत ळशयातीर ततन्शी नदमांचे ८५ टक्के काभ ऩण
ू ण झाल्माचे तनदळणनाव
आरे. नाग नदीचे एकूण १६.५० ककभीचे स्लच्छता कामण प्रस्थापलत अवन
ू अंफाझयी
तराल ते ऩंचळीर चौक, ऩंचळीर चौक ते अळोक चौक, अळोक चौक ते केडीके
कॉरेज ल केडीके कॉरेज ते पऩलऱी नदी वंगभ मा टप्पप्पमाभध्मे शे स्लच्छता कामण

वरू
ु आशे . माभध्मे १३.९५० ककभी स्लच्छता कामण ऩण
ू ण झारे अवन
ू ५६११ क्मबू फक
भीटय गाऱ फाशे य काढण्मात आरा आशे .

पऩलऱी नदीच्मा एकूण १९.८० ककभी बागाऩैकी १७.२३३ ककभी भधीर ३३०७५
क्मबू फक भीटय ऩात्र स्लच्छ कयण्मात आरे आशे . ऩोशया नदीच्मा एकूण ४८.५० ककभी

ऩात्राऩैकी ४२.५२० ककभी बाग स्लच्छ कयण्मात आरे आशे . मा बागातीर १०१७२
क्मबू फक भीटय गाऱ फाशे य काढण्मात आरा आशे .
नाऱे सफाईचे कामही पर्
ू त्क िाकडे
नदी स्लच्छतेप्रभाणेच नारे वपाईचे काभशी ऩण
ू त्ण लाकडे आरे आशे . ळशयातीर एकूण
२३९ नाल्मांऩक
ै ी भनष्ु मफऱादलाये १६१ ल भळीनदलाये ७८ नाल्मांची वपाई कयामची

शोती. माऩैकी भनष्ु मफऱाभापणत १५१ ल भळीनदलाये ५२ अळी एकूण २०३ नाल्मांची

वपाई कयण्मात आरी अवन
ू ३६ नाल्मांची वपाई भळल्रक आशे . ळशयातीर १६३३८
आम.आय.डी.ऩी. चें फयऩैकी १४४५८ चें फयची वपाई ऩण
ू ण झारी आशे तय १८८० चें फयची
वपाई फाकी आशे .

