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घरगुती गणेश मूतींचे विसजकन कृत्रत्रम
तऱािातच करा – आयक्
ु त

नागपरू ,ता.४ : घयगत
ु ी गणेळ भत
ू ींचे वलवजजन कृत्रिभ तरालातच कया, तरालात
वलवर्जजत करू नमे माकरयता नागरयकाांनी स्लत: ऩढ
ु ाकाय

घ्माला, अवे आलाशन नागऩयू भशाऩालरका आमक्
ु त अलबर्जत फाांगय माांनी ददरे.
गणेळ वलवजजन व्मलस्थेवांदबाजतीर ऩल
ज मायीचा आढाला भशाऩौय नांदा र्जचकाय आणण
ू त
आमक्
ु त अलबर्जत फाांगय माांनी फध
ु लायी भनऩा भख्
ु मारमातीर डॉ.ऩांजाफयाल दे ळभख
ु
वबागश
ृ ातीर आमोर्जत फैठकीत घेतरा.

मालेऱी आमक्
ु ताांवश भशाऩौय नांदा र्जचकाय, लैद्मकीम वेला ल आयोग्म वलभती

वबाऩती लीयें द्र कुकये जा, ज्मेष्ठ नगयवेलक वन
ु ीर अग्रलार, अततरयक्त आमक्
ु त याभ
जोळी, उऩामक्
ु त याजेळ भोदशते, भख्
ु म अलबमांता भनोज तारेलाय, झोन वशामक

आमक्
ु त गणेळ याठोड, प्रकाळ लयाडे, शरयळ याऊत, आयोग्म अधधकायी (स्लच्छता)

डॉ.वन
ु ीर काांफऱे , आयोग्म अधधकायी (दलाखाना) डॉ.वरयता काभदाय, वशामक प्रभख
ु
अर्ग्नळभन अधधकायी फी.ऩी.चांदनखेड,े कामजकायी अलबमांता धगरयळ

लावतनक, अवलनाळ फायाशाते, याजेळ यशाटे , श्री.फोददरे, उद्मान अधीषक अभोर
चौयऩगाय, जनवांऩकज अधधकायी भनीऴ वोनी प्राभख्
ु माने उऩर्स्थत शोते.

प्रायां बी आमक्
ु ताांनी आताऩमंत वलवजजनस्थऱालय भनऩा प्रळावनाने केरेल्मा

व्मलस्थेफद्दर वभाधान व्मक्त केरे. ळशयात एकूण ३०० कृत्रिभ तराल दठकदठकाणी

ठे लण्मात मेणाय अवल्माची भादशती तमाांनी ददरी. नागरयकाांना गणेळ भत
ू ींचे वलवजजन
कृत्रिभ तरालातच कया, अवे आलाशन कयण्माचे तनदे ळ आमक्
ु ताांनी ददरे. पुटाऱा
तरालालय आलश्मक तेलढे कृत्रिभ तरालाची व्मलस्था कयण्मात माली. श्री गणेळ

वलवजजन दव
ु ऱ्मा ददलवाऩावन
ू च वरू
ु शोते. तमाभऱ
ु े कृत्रिभ तरालाची दययोजची वांख्मा
ककती माफाफतचा अशलार भरा वादय कयण्माचे तनदे ळशी आमक्
ु त अलबजीत फाांगय
माांनी ददरे. वलवजजनस्थऱी दठकदठकाणी आलश्मक ते वच
ू ना परक रालण्माच्मा

वच
ू नाशी आमक्
ु त अलबजीत फाांगय माांनी केल्मा. तनभाजल्मावाठी ‘तनभाजल्म करळ’शी
दठकदठकाणी ठे लाले, अवेशी तनदे ळ आमक्
ु ताांनी ददरे.

कृत्रिभ तराल स्लच्छ कयाताना यािी १२ ते वकाऱी ६ मा लेऱेत कयण्मात माला.
कृत्रिभ तराल स्लच्छ कयताना वऩण्माच्मा ऩाण्माचा लाऩय करू नमे, अवेशी
आमक्
ु ताांनी मालेऱी तनदे लळत केरे.

