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स्िच्छ आणि स्मार्क शहराच्या दिशेने
नागपरू ची िार्चाऱ : महापौर संिीप जोशी
मनपा मख्
ु याऱयात ध्िजारोहि : स्िच्छताित
ू ांचा
सत्कार

नागपरू , ता. २६ : स्भार्ट सवर्ी अॊतगटत वरू
ु अवरेल्मा वलवलध प्रकल्ऩाॊच्मा

भाध्मभातून नागऩयू ळशय तय स्भार्ट शोतेच आशे , ऩण त्मावोफतच स्लच्छतेफाफतशी
भोठ्मा प्रभाणात जनजागत
ू रोकवशबागातन
ू नागऩयू ळशय
ृ ी झारी अवन

स्लच्छतेकडे लार्चार कयीत अवल्माचे प्रततऩादन भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊनी केरे.
सवव्शीर राईंन्व मेथीर नागऩयू भशानगयऩासरका भख्
ु मारमात भशाऩौय वॊदीऩ जोळी
माॊच्मा शस्ते ध्लजायोशण कयण्मात आरे. मालेऱी आमोजजत कामटक्रभात ते फोरत
शोते. भॊचालय उऩभशाऩौय भनीऴा कोठे , वत्ताऩष नेते वॊदीऩ जाधल, वलयोधी ऩष
नेते तानाजी लनले, आमक्
ु त असबजीत फाॊगय, जरप्रदाम वसभतीचे वबाऩती वऩॊर्ू
झरके, वतयॊ जीऩयु ा झोन वबाऩती असबरुची याजगगये , ज्मेष्ठ नगयवेलक वन
ु ीर
अग्रलार, नगयवेवलका प्रगती ऩार्ीर, रुऩा याम, नगयवेलक वन
ु ीर हशयणलाय,
बगलान भें ढे, जजतें द्र घोडेस्लाय उऩजस्थत शोते.

माप्रवॊगी फोरताना भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊनी नागऩयु ात प्रदऴ
ु णभक्
ु तीच्मा हदळेने
वरू
ु अवरेल्मा प्रमत्नाॊची भाहशती हदरी. जन्
ु मा फवेव फामोवीएनजीलय कयण्मात

आल्मा. इरेजक्िक फव, इरेजक्िक काय, ई-रयषा, वोरयलयीर भेिो आदीॊचा उशाऩोश
त्माॊनी केरा. स्लच्छतेच्मा वलमी रागण्मावाठी नागऩयू भशानगयऩासरकेतपे वरू
ु
अवरेल्मा वलवलध असबमानाचीशी भाहशती त्माॊनी हदरी. ७३ ल ७४ व्मा

घर्नादरु
ु स्तीवॊदबाटत उल्रेख कयीत भतदानाचे भशत्त्ल त्माॊनी वाॊगगतरे. २६

जानेलायी ते १० पेब्रल
ु ायीदयम्मान रोकळाशी ऩॊधयलाड्माचे आमोजन कयण्मात आरे
अवन
ू मा काऱात भतदाय नोंदणी कया आणण बवलष्मात शोणाऱ्मा प्रत्मेक
तनलडणक
ु ीत भतदान कया, अवे आलाशन केरे.

मालेऱी स्लच्छतादत
ू म्शणन
ू वेंिर फॉक ऑप इॊडडमाचे तनलत्ृ त ळाखा व्मलस्थाऩक

वन
ु ीर बागलत, स्लच्छतेवलऴमक जनजागत
ृ ी कयणाऱ्मा तेजजस्लनी भहशरा भॊडऱाच्मा
अध्मष ककयण भॊध
ु डा, यस्ता वयु षा षेत्रात उल्रेखनीम कामाटफद्दर भनऩा आवीनगय
झोनचे कतनष्ठ कय आकायणी तनरयषक चॊद्रळेखय भोहशते, अजननळभन वलबागाच्मा
वक्कयदाया केंद्राचे ऐलजदाय लाशनचारक ळब्फीय ळेख माॊचा भशाऩौय वॊदीऩ जोळी
माॊच्मा शस्ते वत्काय कयण्मात आरा.

तत्ऩल
ू ी भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊच्मा शस्ते ध्लजायोशण कयण्मात आरे. त्मानॊतय
भशाऩौय वॊदीऩ जोळी आणण आमक्
ु त असबजीत फाॊगय माॊनी भख्
ु म अजननळभन

अगधकायी याजेंद्र उचके माॊच्मा भागटदळटनाखारी अवरेल्मा अजननळभन वलबागाच्मा
ऩये डची भानलॊदना स्लीकायरी. कामटक्रभाचे वॊचारन एनएवएवडीवीएरचे उऩभख्
ु म

कामटकायी अगधकायी भशे ळ भोयोणे माॊनी केरे. आबाय वशामक जनवॊऩकट अगधकायी
प्रदीऩ खडेनलीव माॊनी भानरे. कामटक्रभारा अततरयक्त आमक्
ु त याभ जोळी,

एनईएवएरचे वॊचारक डॉ. आय. झेड. सवद्दीकी, उऩामक्
ु त याजेळ भोहशते, तनबटम
जैन, डॉ. यॊ जना राडे, वशामक आमक्
ु त भशे ळ धाभेचा, सभसरॊद भेश्राभ, अधीषक

असबमॊता भनोज तारेलाय, वशामक वॊचारक नगययचना प्रभोद गालॊडे माॊच्मावश वलट
वशामक आमक्
ु त, वलट वलबागप्रभख
ु , कामटकायी असबमॊता, उऩअसबमॊता ल कभटचायी
उऩजस्थत शोते.

