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पदहलयांिार् मार्कमध्ये निी स्िच्छता
अलभयानाऱा प्रारं भ

आयुक्त तुकाराम मुंढे यांर्े ननिे श : २० दििसात होणार स्िच्छता

नागपरू , ता. २८ : ‘कोयोना’भऱ
ु े ळशयात अवरेल्मा ‘रॉकडाऊन’चा पामदा घेत नदी स्लच्छता

अभबमानाच्मा इततशावात ऩहशल्माांदाच भाचच भहशन्मात अभबमानारा वरु
ु लात झारी आशे . ऩांचळीर
चौक मेथे अवरेल्मा नागनदीतन
ू मा अभबमानारा ळतनलायऩावन
ू (ता. २८) वरु
ु लात झारी.

वलळेऴ म्शणजे, नदी स्लच्छता अभबमानावाठी आलश्मक वलच मांत्रवाभग्र
ु ीची वोम कयीत ऩढ
ु ीर २०
हदलवात तीनशी नदमाांची स्लच्छता ऩण
ांु े माांनी
ू च कयाली, अवे तनदे ळ भनऩा आमक्
ु त तक
ु ायाभ भढ
वांफधां धत मांत्रणेरा हदरे.

नदी स्लच्छता अभबमानात नागऩयू ळशयातीर नाग नदी, वऩलऱी नदी आणण ऩोया नदी मा तीन

नदमाांची स्लच्छता शोणाय आशे . नाग नदीचा १७ ककरोभीटयचा स्रे च अवन
ू ऩाच बागात त्माची
वलबागणी कयण्मात आरी आशे . वऩलऱी नदीची चाय बागात तय ऩोया नदीची तीन बागात

वलबागणी कयण्मात आरी आशे . स्लच्छतेच्मा आणण काभाच्मा दृष्टीने शी वलबागणी अवन
ू प्रत्मेक
वलबागाची जफाफदायी स्लतांत्र अधधकाऱमाांलय वोऩवलण्मात आरी आशे . स्लच्छता कयण्मात मेणाऱमा
तीनशी नदमाांची राांफी एकूण ४८ कक.भी. आशे .

भनऩा आमक्
ु त तक
ु ायाभ भढ
ुां े माांच्मा नेतत्ृ लात वांऩण
ू च अभबमानाचे प्रभख
ु म्शणून ताांत्रत्रक वल्रागाय

(नदमा ल वयोलये ) भो. इवयाईर माांच्मालय जफाफदायी वोऩवलण्मात आरी आशे . अधीषक अभबमांता

श्लेता फॅनजी आणण माांत्रत्रकी अभबमांता उज्जज्जलर राांजेलाय शे नदी स्लच्छता अभबमानाचे वभन्लमन
कयतीर.

ळतनलायी (ता. २८) नदी स्लच्छता अभबमानाचा ळब
ु ायां ब कयण्मात आरा अवन
ू ऩांचळीर चौक ते
अांफाझयी मा नाग नदीच्मा स्लच्छतेरा वरु
ु लात कयण्मात आरी. वलळेऴ म्शणजे नदीचा प्रलाश

वयु ऱीत व्शाला, मावाठी नदीतन
ू घाण, कचया आणण गाऱ काढण्मात मेणाय आशे . शा वांऩण
ू च कचया,
गाऱ नदीच्मा फाजूराच न ठे लता इतयत्र टाकण्मात मेणाय अवल्माची भाहशती भनऩा आमक्
ु त
तक
ु ायाभ भढ
ुां े माांनी हदरी. माऩल
ू ी अगदी ऩालवाळ्माच्मा तोंडालय नदी स्लच्छता शोत शोती. आणण

नदीकाठालयच गाऱ टाकरा जामचा. मेणाऱमा ऩालवाभऱ
ु े वांऩण
ू च गाऱ ऩन्
ु शा नदीत जामचा आणण
नदीकाठालयीर घयाांत ऩालवाचे ऩाणी भळयामचे. आता नदी स्लच्छता अभबमानाचे भाचच भहशन्मातच
काभ वरू
ु झाल्माने वांबावलत वलच धोके टाऱण्माच्मा दृष्टीने तनमोजन कयण्मात आरे आशे .

