नागपूर महानगरपालऱका, नागपूर
(जनसंपकक विभाग)
प्रलसद्धी पत्रक

ता. १० मे २०१९

शहराबाहे रीऱ पाच
कक.मी. नदीचीही होणार स्िच्छता
मनपा आयक
ु तांचे आदे श : नदी स्िच्छता अलभयानाचा
घेतऱा आढािा

नागपूर,ता. १० : नागऩुयातीर भुख्म तीन नदमाांवश अांतगगत नारे आणण
ऩालवाऱी नालमाांच्मा स्लच्छता अभबमानाने लेग धयरा आशे . ळशयातीर
नदी-नालमाांच्मा

स्लच्छतेवश

ळशय

वीभेफाशे यीर

वुभाये

ऩाच

कि.भी. राांफीच्मा नदीांचीशी स्लच्छता िया. त्मावाठी अततरयक्त ऩोिरेन ल
भनष्ु मफऱ उऩरब्ध िरून दमा, अवे तनदे ळ भनऩा आमक्
ु त अभबजीत
फाांगय माांनी ददरे.

नागऩयू ळशयातीर नाग नदी, पऩलऱी नदी आणण ऩोया नदी स्लच्छता

अभबमारा ५ भे ऩावून वुरुलात झारी. अभबमानाांतगगत झारेलमा नदी
स्लच्छतेची प्रगती जाणून घेण्मावाठी भनऩा आमुक्त अभबजीत फाांगय

माांनी

ळक्र
ु लायी (ता. १०) आढाला

फैठिीत

घेतरी. वदय

फैठिीत

त्माांनी

ळशयाफाशे यीर नदी स्लच्छतेचे तनदे ळ ददरेत. फैठिीरा अततरयक्त आमक्
ु त
याभ जोळी, अततरयक्त आमुक्त अझीझ ळेख, अधीषि अभबमांता भनोज
तारेलाय, डॉ. प्रदीऩ

दावयलाय, आयोग्म

िाांफऱे , िामगिायी
अख्तय, याजेंद्र

अभबमांता

भोती

याशाटे , वशामि

अधधिायी (स्लच्छता) वुनीर

िुिये जा, वतीळ

आमुक्त

प्रिाळ

नेयऱ, अभीन

लऱ्शाडे, ग्रीन

व्हशजीर

पाऊांडेळनचे वांस्थाऩि िौस्तब चॅ टजी माांच्मावश वालगजतनि फाांधिाभ
पलबाग, नागऩूय भेट्रो तवेच नदी स्लच्छता अभबमानाळी वांफांधधत अधधिायी
उऩव्स्थत शोते.

मालेऱी आमक्
अवरेलमा नदी
ु त अभबजीत फाांगय माांनी ळशयात वरू
ु

स्लच्छता अभबमानाचा आढाला घेतरा. वांफांधधत अधधिाऱ्माांनी ददरेलमा
भादशतीनुवाय, वध्मा

नाग

नदी, पऩलऱी

नदी, ऩोया

नदीअांतगगत

दशाशी

स्ट्रे चभध्मे स्लच्छतेचे िामग वुरू झारे आशे . दशाशी स्ट्रे चभध्मे ऩोिरेन
रागरे
वपाई

अवन
ू

वुरू

आलश्मिता

आशे . पऩलऱी

बावलमाव

नदीचा

भनष्ु मफऱाच्मा

फयाचवा

बाग

भाध्मभातन
ू शी

स्लच्छ

ियण्माची

जफाफदायी नागऩूय वुधाय प्रन्मावने उचररी अवून त्मा िाभाराशी
वुरुलात झारी आशे .

अांतगगत नालमाांची आणण ऩालवाऱी नालमाांची स्लच्छताशी वुरु झारी
आशे . भनष्ु मफऱ

आणण

भळीनच्मा

भाध्मभातून

शी

वपाई

वरू
ु

आशे . भागीर लऴी लधाग भागागलय वाचरेलमा ऩाण्माभुऱे भोठे नुिवान झारे
शोते. मालऴी तळी ऩुनयालत्ृ ती टाऱण्मावाठी भेट्रो भागागच्मा रगतच्मा
नालमा

भेट्रोने

अभबजीत

फाांगय

मुद्धऩातऱीलय
माांनी

स्लच्छ

ियाहमात, अवे

ददरे. माहमततयक्त

अांतगगत

तनदे ळ

रयांग

योड

आमुक्त
रगत

अवरेलमा नालमाांची स्लच्छता वालगजतनि फाांधिाभ पलबागाने ियण्माचे
तनदे ळशी

त्माांनी

ददरे. नदी

स्लच्छता

अभबमानाांतगगत

ज्मा-ज्मा

अधधिाऱ्माांची जी जफाफदायी आशे , ती त्माांनी चोखऩणे ऩाय ऩाडाली. दययोज
अशलार वादय ियाला, अवे तनदे ळशी भनऩा आमुक्ताांनी ददरे.
नागररकांच्या सहभागाचे आिाहन
नागऩूय ळशयातीर नदी स्लच्छता अभबमान शे रोिअभबमान आशे . नाग
नदीवश अन्म नदमा स्लच्छ ठे लणे शी आऩरी जफाफदायी आशे . त्माभुऱे
नागरयिाांनी

नदमाांभध्मे

आऩआऩलमा

ऩयीने

िचया

वशबाग

टािू

नोंदलाला, अवे

आमुक्त अभबजीत फाांगय माांनी िेरे आशे .

नमे, स्लच्छता
आलाशन

अभबमानात

मालेऱी

भनऩा

