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नदी स्वच्छता अलभयानाचा
शुभारं भ
िोकसहभागातून मनपाचा उपक्रम : ५ जूनपयंत करणार
तीन नद्ांची स्वच्छता
नागपूर, ता. ५ : गेल्या काही वर्ाां पासून नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने
िोकसहभागातून उन्हाळ्यात शहरातीि मुख्य नद्ाां चे स्वच्छता अलभयान
राबलवण्यात येत आहे . यांदाच्या अलभयानाचा शुभारां भ रलववारी (ता. ५)
महापौराां सह मनपाचे पदालधकारी, अलधकारी, कममचारी आलण स्वयांसेवी
सांसथाां च्या प्रलतलनधीांच्या उपस्सथतीत पार पडिा.
‘नदी स्वच्छता अलभयाना’अांतगम त मु ख्यत: शहरातीि तीन नद्ाां ची स्वच्छता
करण्यात ये ते. यात नाग नदी, लपवळी नदी आलण पोरा नदीचा समावेश आहे .
पावसाळ्यात येणाऱ्या पाण्याचा नदीतून लवनाअडथळा लनचरा व्हावा यासाठी
दरवर्ी पावसाळ्याच्या पू वी सदर अलभयान हाती घेण्यात ये ते. यासोबतच
पावसाळी नाल्या व इतर िहान-मोठ्या नाल्याां चीही स्वच्छता करण्यात ये ते.
यांदा हे अलभयान ५ मे रोजी प्रारां भ झािे . सवमप्रथम सकाळी ७ वाजता वाजता
सहकार नगर घाटाजवळीि पोरा नदीच्या स्वच्छता अलभयानाचा शुभारां भ
महापौर नांदा लजचकार याां च्या प्रमु ख उपस्सथतीत करण्यात आिा. यानांतर नाग

नदी स्वच्छता अलभयानाचा शुभारां भ यशवां त स्टे लडयमजवळीि सांगम
चाळिगतच्या नाग नदीमध्ये ग्रीन स्व्हजीि फाऊांडे शनचे सांसथापक कौस्तभ
चॅटजी याां च्या हस्ते करण्यात आिा तर लपवळी नदी स्वच्छता अलभयानाचा
शुभारां भ नारा घाट नलजकच्या नदीत अलतररक्त आयुक्त रवीांद्र ठाकरे याां च्या हस्ते
करण्यात आिा. यावेळी अलतररक्त आयुक्त राम जोशी, अलतररक्त आयुक्त
अझीझ शे ख, सहायक आयुक्त (कर) लमलिांद मेश्राम, सहायक आयुक्त सवम श्री
महे श धामेचा, प्रकाश वऱ्हाडे , राजू लभवगडे , महे श मोरोणे, अशोक पाटीि,
गणेश राठोड, हररश राऊत, आरोग्य अलधकारी (स्वच्छता) सुनीि काां बळे , डॉ.
प्रदीप दासरवार, लवभागीय आरोग्य अलधकारी (मुख्यािय) रोलहदास राठोड,
पशुवैद्कीय अलधकारी डॉ. गजेंद्र महल्ले , कायमकारी अलभयांता सवम श्री अमीन
अख्तर, राजेश भूतकर, लगरीश वासलनक, आसाराम बोलदिे , अलनि नागदे वे,
जनसांपकम अलधकारी अशोक कोल्हटकर, उपअलभयां ता अजय पाझारे , कमिेश
चव्हाण, प्रवीण कोटाां गिे , शैिेश जाां भुळकर, झोनि आरोग्य अलधकारी रामभाऊ
लतडके, धनराज रां गारी, मांगळवारी झोन सभापती सांगीता लगऱ्हे , नगरसेवक
लदनेश यादव, नगरसेवक मनोज साां गोळे , नगरसेलवका सुर्मा चौधरी, उज्ज्विा
शमाम , याां च्यासह ग्रीन स्व्हजीि फाऊांडे शनचे सुरभी जयस्वाि, लबष्णूदेव यादव,
लवकास यादव, दीपक लगऱ्हे , सांजय चौधरी आदी उपस्सथत होते.
तीनही लठकाणी प्रारां भी पोकिेनची पू जा करून नदी स्वच्छता अलभयानाचा
शुभारां भ करण्यात आिा. यानांतर जेसीबच्या सहाय्याने नदीतीि गाळ
काढण्याच्या कामािा सुरुवात झािी. सफाई कममचाऱ्याां नीही नदीत उतरून नदी
स्वच्छतेिा सुरुवात केिी.
सदर अलभयान पु ढीि एक मलहना अथाम त ५ जूनपयांत चािणार असून सांपूणम
अलभयानाच्ळा समन्वयनाची जबाबदारी मनपा आयुक्त अलभजीत बाां गर याां च्या
नेतृत्वात मनपाचे मु ख्य अलभयांता उल्हास दे बडवार याां च्याकडे सोपलवण्यात
आिी आहे . सांपूणम यांत्रणेतीि अलधकाऱ्याां ना लवलवध जबाबदाऱ्या दे ण्यात आल्या
असून या अलभयानात नागपूरकराां नीही मोठ्या सां ख्येने सहभाग घ्यावा, असे
आवाहन मनपा आयु क्त अलभजीत बाां गर याां नी केिे आहे .

