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‘एक ऩाऊर शरयतक्ाांतीकडे’ अभबमानारा प्रायां ब

ऩमाालयणाचे वांतर
ु न याखण्माव लष
ृ ायोऩण काऱाची गयज : भशाऩौय नांदा जजचकाय
हशयले नागऩयू , वुंदय नागऩयू ’ शे ब्रीद घेऊन नागऩयू ळशय हशयले कयण्माचे स्लप्न आशे . लाढत्मा ताऩभानालय ऩमााम
आणण ऩमाालयणाचे वुंतरन याखण्मावाठी लष
ृ ायोऩण शी काऱाची गयज आशे , अवे प्रततऩादन भशाऩौय नुंदा जजचकाय माुंनी केरे.
याज्म ळावनाच्मा भशत्त्लाकाुंषी लष
ृ ायोऩण अभबमानाुंतगात १ जरै ते ७ जरै दयम्मान नागऩयात ‘एक ऩाऊर शरयतक्ाुंतीकडे’ मा
अभबमानाचा ळबायुं ब भशाऩौय नुंदा जजचकाय माुंच्मा शस्ते लष
ृ ायोऩणाने झारा. माप्रवुंगी त्मा फोरत शोत्मा. प्रताऩनगय ऩरयवयात
आमोजजत मा लष
ृ ायोऩण कामाक्भारा ऩरयवयातीर नागरयकाुंची भोठ्मा प्रभाणात उऩजस्थती शोती. मा अभबमानाुंतगात ४५ शजाय
लष
ू अनेक स्लमुंवेली वुंस्था, भळषण वुंस्था, काऩोये ट षेत्र मात वशबागी शोत आशे .
ृ नागऩयू ळशयात रालण्माचे उहिष्ट अवन
नागरयकाुंनीशी आऩल्मा घयावभोय एक लष
ू ते जगलण्माची जफाफदायी स्लीकायाली, अवेशी भशाऩौय नुंदा जजचकाय माुंनी
ृ रालन
केरे.
उऩभशाऩौय ल आमकताुंनी वदाभनगयी अुंफाझयीत केरे लष
ृ ायोऩण अभबमानाच्मा ऩहशल्मा हदलळी चाय झोनअुंतगात
चाय हठकाणी लष
ृ ायोऩण कयण्मात आरे. धयभऩेठ झोनअुंतगात अुंफाझयी वदाभनगयी मेथे आमोजजत कामाक्भारा उऩभशाऩौय
दीऩयाज ऩाडीकय, आमकत अजवलन भदगर, धयभऩेठ झोन वबाऩती रूऩा यॉम, स्थाऩत्म ल प्रकल्ऩ वलळेऴ वभभतीचे वबाऩती
वुंजम फुंगारे, भहशरा ल फारकल्माण वभभती वबाऩती लऴाा ठाकये , लैद्मकीम ल आयोग्म वलळेऴ वभभतीचे उऩवबाऩती प्रभोद
कौयती, नगयवेलक वनीर हशयणलाय, नगयवेवलका ऩरयणणता पके, भळल्ऩा धोटे , दळानी धलड, रुततका भवयाभ, धयभऩेठ झोनचे
वशामक आमकत भशे ळ भोयोणे, उद्मान अधीषक वधीय भाटे माुंच्मावश गोऩार फालनकऱे उऩजस्थत शोते. उऩभशाऩौय दीऩयाज
ऩाडीकय आणण आमकत अजवलन भदगर माुंच्मावश उऩजस्थत वला भान्मलयाुंनी गरभोशय, कडूतनुंफ, कयुं जी, कदभ आदी लष
ृ ाुंचे
योऩण केरे. नागऩयू ळशय स्लच्छ, वुंदय आणण हशयले कयण्मावाठी प्रत्मेकाने लष
ृ ायोऩण करून ळशयाप्रती अवरेरी आऩरी
जफाफदायी ऩाय ऩाडाली, अवे प्रततऩादन आमकत अजवलन भदगर माुंनी केरे.
स्थामी वभभती वबाऩती ल उऩभशाऩौयद्लाया गोये लाडा फगीचा ल तराल ऩरयवयात लष
ृ ायोऩण नागऩयू
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भशानगयऩाभरकेच्मा ‘एक ऩाऊर शरयतक्ाुंतीकडे’ मा अभबमानारा वलवलध स्तयातून उत्तभ प्रततवाद राबत आशे . भुंगऱलायी
झोनअुंतगात मेणाऱ्मा गोये लाडा तरालाजलऱ ग्रीन जहशजीर पाऊुंडेळनच्मा वशकामााने लष
ृ ायोऩण कयण्मात आरे. मालेऱी
ुं णे,
उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वभभती वबाऩती वुंदीऩ जाधल, नावप्रचे वलवलस्त ल ज्मेष्ठ नगयवेलक बऴ
ू ण भळग
भुंगऱलायी झोन वबाऩती वऴभा चौधयी माुंनी लष
ृ ायोऩण केरे. मालेऱी भुंगऱलायी झोनचे वशामक आमकत शरयळ याऊत,
नगयवेवलका गागी चोऩडा, प्रीतभ भथयानी, उद्मान अधीषक वधीय भाटे , उद्मान तनयीषक अनुंता नागभोते माुंच्मावश ग्रीन
जहशजीर पाऊुंडेळनचे वुंस्थाऩक कौस्तल चॎ टजी, वयबी जैस्लार, जस्भतारी उके ल अन्म स्लमुंवेलकाुंची उऩजस्थती शोती.
उऩजस्थत वला भान्मलयाुंनी मालेऱी लष
ृ ायोऩण केरे. मालेऱी दीऩक गगऱ्शे , नगयवेवलका वुंगीता गगऱ्शे , अचाना ऩाठक, यवभी उईके,
वाषी याऊत, ये खा दे णे, तनतीन ऩाठक, ळभळकाुंत शयडे, अजवलन खेलरे, उऩअभबमुंता गगयीळ लावतनक, पयशा लवीभ, सानेवलय
ववनकय माुंच्मावश फशवुंख्म गणभान्म नागरयक उऩजस्थत शोते.
उऩभशाऩौय ल वलयोधी ऩष नेत्माुंच्मा शस्ते दळान कॉरनी उद्मान ऩरयवयात लष
ृ ायोऩण नेशरूनगय झोनअुंतगात
मेणाऱ्मा दळान कॉरनीतीर प्रस्तावलत उद्मानात उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, वलयोधी ऩष नेते तानाजी लनले आणण झोन
वबाऩती ये खा वाकोये माुंच्मा प्रभख उऩजस्थतीत लष
ृ ायोऩण कयण्मात आरे. भाजी नगयवेवलका भारू लनले, नेशरूनगय झोनचे
वशामक आमकत याजेळ कयाडे, उद्मान अधीषक वधीय भाटे , जनवुंऩका अगधकायी अळोक कोल्शटकय मालेऱी उऩजस्थत शोते.
वला भान्मलयाुंनी मालेऱी लष
ृ ायोऩण कयत ‘एक हमकती एक झाड’ रालण्माचा वुंदेळ हदरा.
वले रेआऊट उद्मानभध्मे लष
ृ ायोऩण रक्ष्भीनगय झोनअुंतगात मेणाऱ्मा वले रेआऊट उद्मानात लष
ृ ायोऩण
कयण्मात आरे. मालेऱी झोन वबाऩती प्रकाळ बोमय, नगयवेवलका लतनता दाुंडक
े य, ताया(रक्ष्भी) मादल, ऩल्रली वमाभकऱे ,
भभनाषी तेरगोटे , वोनारी कडू, उज्ज्लरा फनकय, प्रणणता ळशाणे, नगयवेलक रखन मेयालाय, रशकभाय फेशेते, प्रभोद तबाने,
वशामक आमकत वलणाा दखने, उद्मान अधीषक वधीय भाटे , उऩअभबमुंता यलीुंद्र भऱे , झोनचे कभाचायी उऩजस्थत शोते.
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वललेकानांदाांचे तेजस्ली वलचाय आचयणात आणल्माव बवलष्मकाऱ उज्जज्जलर शोईर – भशाऩौय
नांदा जजचकाय

स्लाभी वललेकानांद ऩण्
ु मततथी तनभभत्त वलनम्र अभबलादन
स्लाभी वललेकानुंदाुंचे तेजस्ली जीलन अन ् उद्फोधक वलचाय भानली जीलनाची हदळा फदरन
ू टाकतात ल आदळााच्मा
हठकाणी ऩोशोचलतात, अवे प्रततऩादन भशाऩौय नुंदा जजचकाय माुंनी केरे.
स्लाभी वललेकानुंद माुंच्मा ऩण्मततथीतनभभत्त अुंफाझयी मेथीर वललेकानुंद स्भायक मेथे आमोजजत अभबलादन
कामाक्भात त्मा फोरत शोत्मा. मालेऱी उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वभभतीचे भाजी वबाऩती ल ज्मेष्ठ नगयवेलक
दमाळुंकय ततलायी, रक्ष्भीनगय झोन वबाऩती प्रकाळ बोमय, धयभऩेठ झोन वबाऩती रुऩा याम, भहशरा ल फारकल्माण वभभती
वबाऩती लऴाा ठाकये , नगयवेवलका ऩरयणणता पके, रुततका भेश्राभ, नगयवेलक अभय फागडे माुंच्मावश अन्म भान्मलयाुंची
उऩजस्थती शोती.
मालेऱी फोरताना भशाऩौय नुंदा जजचकाय ऩढे म्शणाल्मा, जीलनात उच्च आदळााची स्थाऩना ल त्मावाठी भनाची
जडणघडण शी रशान लमातच हशाली रागते. त्मावाठी स्लाभी वललेकानुंदाुंचे वलचाय उऩमकत अवन
ू , ऩाल्माुंना शे वलचाय रशान
लमातच वभजरे ऩाहशजेत. स्लाभी वललेकानुंद माुंचे प्रेयक ल तेजस्ली वलचाय आचयणात आणल्माव आऩरा बवलष्मकाऱ
तनजवचतच उज्ज्लर शोईर, अवा वलवलाव त्माुंनी हमकत केरा.
अन्म भान्मलयाुंनीशी मालेऱी वललेकानुंदाुंच्मा आदळाालय चारण्माचे आलाशन केरे. मालेऱी अनेक गणभान्म नागरयक
उऩजस्थत शोते. स्लाभी वललेकानुंद माुंच्मा प्रततभेरा भाल्माऩाण करून भान्मलयाुंनी ऩण्मततथीतनभभत्त अभबलादन केरे.
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नागऩयू ळशयारा ‘ग्रीन भवटी’
भवटी’ ऩुयस्काय

भशाऩौय, आमक
ु ताांनी केरा ‘ग्रीन जहशजीर’ वदस्माांचा वत्काय
जगात ऩमाालयण षेत्रात कामा कयणाऱ्मा ‘अथा डे नेटलका’द्लाये आमोजजत ‘ळशय ग्रीन कयो ४७ भवटीज कॉन्टे स्ट’
भध्मे दे ळातीर १२ ळशयाुंना ऩयस्कृत कयण्मात आरे अवन
ू नागऩयू चा त्मात वभालेळ आशे . भशानगयऩाभरकेच्मा खाुंद्मारा खाुंदा
रालन
ू ऩमाालयणऩयू क उऩक्भ याफवलणाऱ्मा आणण मा ऩयस्कायात भशत्त्लाची बभू भका फजालणाऱ्मा ग्रीन जहशजीर पाऊुंडेळन मा
ऩमाालयण वलऴमक कामा कयणाऱ्मा वुंस्थेच्मा वदस्माुंचा ळक्लाय ७ जरै योजी छत्रऩती भळलाजी भशायाज नलीन प्रळावकीम
वबागश
ृ ात आमोजजत कामाक्भात भशाऩौय नुंदा जजचकाय, आमकत अजवलन भदगर माुंच्मा शस्ते वत्काय कयण्मात आरा.
मालेऱी उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वभभती वबाऩती वुंदीऩ जाधल, वत्ताऩष नेते वुंदीऩ जोळी, आमकत
अजवलन भदगर, प्रतोद हदहमा धयडे, लैद्मकीम वेला ल आयोग्म वलळेऴ वभभतीचे उऩवबाऩती प्रभोद कौयती, ज्मेष्ठ नगयवेलक
वनीर अग्रलार, अततरयकत उऩामकत जमुंत दाुंडग
े ालकय, भख्म अभबमुंता वलजम फनगीयलाय, कामाकायी अभबमुंता (जरप्रदाम)
वुंजम गामकलाड, कामाकायी अभबमुंता (स्रभ) डी.डी. जाुंबऱ
ू कय, आयोग्म अगधकायी (स्लच्छता) डॉ. प्रदीऩ दावयलाय, कामाकायी
अभबमुंता याजेळ बत
ू कय, कामाकायी अभबमुंता हदरीऩ जाभगडे, ळशय अभबमुंता एभ. एच. तारेलाय आदी उऩजस्थत शोते.
उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वभभती वबाऩती वुंदीऩ जाधल माुंनीशी ऩष्ऩगच्छ दे ऊन वत्काय केरा.
वुंस्थेचे वुंस्थाऩक अध्मष कौस्तल चॎ टजी माुंनी उऩजस्थताुंना ऩयस्कायाफिर भाहशती हदरी. अथा नेटलका शी वुंस्था जगातीर
वलाात भोठी ऩमाालयणवलऴमक काभ कयणायी वुंस्था अवन
ू बायतातीर ४७ ळशयाुंवाठी त्माुंनी ‘ळशय ग्रीन कयो ४७ भवटीज’ शी
स्ऩधाा आमोजजत कयण्मात आरी शोती. ऩमाालयण यषणात ग्रीन जहशजीर काम कयते, भनऩा काम कयते, ळशयातीर भाध्मभे
ककती जागरूक आशे त आणण वाभान्म नागरयक ककती जागरूक आशे , मा तनकऴाुंलय शी स्ऩधाा शोती. इतय ळशयाुंना भागे टाकत
नागऩयू ळशय शे तनकऴाुंलय उतयरे आणण ऩयस्काय ऩटकावलल्माचे कौस्तल चॎ टजी माुंनी वाुंगगतरे.
वुंस्थेच्मा वुंस्थाऩक डॉ. कवलता यतन आणण वुंस्थाऩक कौस्तल चॎ टजी माुंच्मा भागादळानात वुंस्थेचे कामा वरू
अवन
ू ‘अथा अलय’ (ऩौणणाभा हदलव) शा उऩक्भ आभदाय प्रा. अतनर वोरे शे भशाऩौय अवताना त्माुंच्मा ऩढाकायातन
ू याफवलण्माव
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वरुलात झारी. नुंतय भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके आणण वध्माच्मा भशाऩौय नुंदा जजचकाय माुंनी मा उऩक्भारा फऱ हदरे .
नागऩयात गेल्मा काशी लऴााऩावन
ू शा उऩक्भ अहमाशतऩणे याफवलण्मात मेत आशे . ऩमाालयण वुंलधानाच्मा इतय कामाातशी ग्रीन
जहशजीरचा वशबाग अवन
ू जनजागत
ृ ीचे कामा कयीत आशे . मा वुंस्थेचे कौस्तल चॎ टजी माुंच्मावश वयबी जैस्लार, भेशर
कोवयकय, कल्माणी लैद्म आणण वलष्णूदेल मादल माुंचा मालेऱी वत्काय कयण्मात आरा.
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भोकळ्मा प्रॉटलयीर कचया उचरा अन्मथा जप्तीची कायलाई

भशाऩौयाांचा इळाया : स्लच्छतेवाठी भनऩा उचरणाय कडक ऩालरे
नागऩयू ळशयात अवुंख्म रयकत बख
ू ुंड आशे त. मा बख
ू ुंडाकडे भारकाुंचे रष नाशी. अळा बख
ू ुंडालय वाचरेल्मा
कचऱ्माभऱे , झडऩाुंभऱे ऩालवाचे ऩाणी वाचन
ू याशते. माभऱे डावाुंची उत्ऩत्ती शोऊन योगयाई ऩवयते. बख
ू ुंड स्लच्छ ठे लणे शी
बख
ू ुंड भारकाची जफाफदायी आशे . ऩढीर वात हदलवाुंत अवे बख
ू ुंड स्लच्छ कयण्मात आरे नाशी तय वुंफुंगधत बख
ू ुंडधायकाुंना
नोटीव फजालन
ू जप्तीची कायलाई कयण्मात मेईर, अवा इळाया भशाऩौय नुंदा जजचकाय माुंनी हदरा.
ओरा आणण वका कचया लगीकयणावुंदबाातीर आढाला फैठकीत त्माुंनी वदय इळाया हदरा. फैठकीरा उऩभशाऩौय
दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वभभती वबाऩती वुंदीऩ जाधल, वत्ताऩष नेते वुंदीऩ जोळी, आमकत अजवलन भदगर, प्रतोद हदहमा
धयडे, ज्मेष्ठ नगयवेलक वनीर अग्रलार, लैद्मकीम ल आयोग्म वेला वभभतीचे उऩवबाऩती प्रभोद कौयती माुंच्मावश अततरयकत
उऩामकत जमुंत दाुंडग
े ालकय, भख्म अभबमुंता वलजम फनगीयलाय, आयोग्म अगधकायी (स्लच्छता) डॉ. प्रदीऩ दावयलाय, स्लच्छ
बायत भभळनभधीर वल्रागाय डॉ. अळोक उयकडे आणण दशाशी झोनचे वशामक आमकत उऩजस्थत शोते.
वदय आढाला फैठकीत ऩालवाळ्मातीर स्लच्छतेचा आढाला घेण्मात आरा. मालेऱी खल्मा तवेच रयकत बख
ू ुंडाचा
वलऴम प्राभख्माने चचेरा आरा. मावुंदबाात उऩजस्थत ऩदागधकाऱ्माुंनी तीव्र वुंताऩ हमकत केरा. अळा बख
ू ुंडाुंच्मा भारकाुंचा
ऩत्ता नवतो. लऴोनलऴे अवे बख
ू ुंडा भारकाुंच्मा दे खये खीवलना ऩडून आशे त. तेथे कचया जभा शोतो. मा बख
ू ुंडालय ऩाणी वाचते.
त्मा ऩाण्माचा तनचया शोत नाशी. त्माभऱे डावाुंची उत्ऩत्ती शोते. मातून डेंगू, भरेरयमा, पामरेरयमा आणण अन्म वाथीचे योग
ऩवयण्माची ळकमता अवते. नहशे , अवे बख
ू ुंडच शे वाथीचे योग ऩवयवलण्मात कायणीबत
ू अवतात. प्रत्मेक झोनभधीर अवे
बख
ू ुंड कय आकायणी वलबागाच्मा भदतीने ळोधण्माचे आदे ळ भशाऩौय नुंदा जजचकाय आणण आमकत अजवलन भदगर माुंनी
वशामक आमकताुंना हदरे. त्माुंना तातडीने नोटीव फजालन
ू वात हदलवाुंच्मा आत त्मालयीर वापवपाई कयण्मात माली. जे
बख
ू ुंडभारक वापवपाई कयलन
ू घेणाय नाशी त्मा बख
ू ुंडालयीर वापवपाई भनऩा कये र. तो खचा बख
ू ुंडभारकाकडून लवर
ू
कयण्मात मेईर आणण त्मा बख
ू ुंडाुंलय जप्तीची कायलाई कयण्माचे तनदे ळशी भशाऩौयाुंनी हदरे. नाग नदी स्लच्छतेनुंतय उऩवा

E-News Letter

जर
ु ै २०१७

झारेरा गाऱ आणण ऩालवाभऱे लाशून जभा झारेरा गाऱ अळा जागा तातडीने तनजवचत कयण्मात माहमात आणण वात हदलव
मा कचऱ्माची वलल्शे लाट रालण्माची भोशीभ याफवलण्माचे तनदे ळशी भशाऩौय नुंदा जजचकाय माुंनी वुंफगुं धत अगधकाऱ्माुंना हदरे.
ओरा आणण वका कचया तनभभातीस्थऱालरून लेगऱा कयण्मावाठी भागीर आढाला फैठकीत ठयल्मानवाय
झोनस्तयालय ३० टकके ऩरयवय तनजवचत कयण्मात आरा आशे . मा ऩरयवयातीर कटुं फाुंना कचयाऩेटी लाटऩाचे काभ प्रगतीऩथालय
आशे . १० झोनरा प्रत्मेकी एक शजाय कचयाऩेट्मा ऩयवलण्मात आल्मा शोत्मा. त्माऩैकी आताऩमंत ७२०० म्शणजे ७२ टकके
कचयाऩेट्माुंचे लाटऩ कयण्मात आरे अवल्माची भाहशती अततरयकत उऩामकत जमुंत दाुंडग
े ालकय माुंनी हदरी.
ऑनराईन नोंदणीची अट यद्द
भशानगयऩाभरकेकडून कचया ऩेट्मा भभऱवलण्मावाठी ऑनराईन नोंदणी गयजेची शोती. भात्र माभऱे भोहशभेचा लेग भुंदालरा
शोता. ३१ जरैऩमंत ळशयातीर ३० टकके बागातन
ू जय ओरा आणण वका कचया वलरग कयणे वरू कयामचे अवेर तय
तातडीने कचयाऩेट्मा नागरयकाुंऩमंत ऩोशचामरा शहमा, अळी वच
ू ना वभोय आरी शोती. त्माभऱे भागीर आढाला फैठकीत
कचयाऩेटीवाठी ऑनराईन नोंदणीची अट यि कयण्मात आरी. आता वशामक आमकताुंनी वुंफगुं धत झोनभध्मे जो ३० टकके
ऩरयवय तनलडरा आशे त्मा ऩरयवयात ३१ जरैऩमंत कचया ऩेट्मा लाटऩ शोतीर आणण ओरा आणण वका कचया स्लतुंत्रऩणे
भनऩा मुंत्रणेकडे वोऩवलण्माचे कामा वरू शोईर, अवा वलवलाव वला वशामक आमकताुंनी भशाऩौय आणण आमकताुंना हदरा.
‘कनक’ने लेग लाढवलण्माचे आदे ळ
ओरा आणण वका कचया तनभभातीस्थऱाऩावन
ू नागरयक लेगऱा दे त अवेर तय तो प्राथभभक कचया वुंकरन केंद्र आणण ऩढे
बाुंडल
े ाडी डजम्ऩुंग माडाऩमंत लेगलेगळ्मा स्लरूऩातच जामरा शला. शी जफाफदायी कचया वुंकरन कयणाऱ्मा कनक रयवोवेवची
अवन
ू त्माुंनी लेगलेगळ्मा स्लरूऩात कचया वुंकरन कयण्मावाठी अवरेल्मा गाडमाुंची वुंख्मा तातडीने लाढवलण्माचे तनदे ळ
आमकत अजवलन भदगर माुंनी ‘कनक’च्मा अगधकाऱ्माुंना हदरे.
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भनऩाच्मा मोजनाांची ई-रयषाद्लाये “स्भाटा ” जनजागत
ृ ी

धयभऩेठ झोनरा ई-रयषा वऩ
ु द
ू ा ् प्रदऴ
ू णभक
ु त आणण ऩैशमाांची फचत
स्थामी वभभती अध्मष वुंदीऩ जाधल माुंनी मा ई-रयषारा हशयली झेंडी दाखलरी. मालेऱी प्राभख्माने वत्ताऩषनेते
वुंदीऩ जोळी, भनऩा आमकत अजवलन भदगर, जरप्रदाम वभभती वबाऩती याजेळ घोडऩागे, भहशरा ल फारकल्माण वभभती
वबाऩती लऴाा ठाकये , धयभऩेठ झोन वबाऩती रुऩा याम, अततरयकत आय़कत यलीुंद्र कुं बाये , नगयवेवलका ऩरयणीता पके, अभय
फागडे, कभरेळ चौधयी, उज्लरा ळभाा, रुततका भवयाभ, प्रभोद कौयती, वनीर हशयणलाय, वशामक आय़कत (कय) भभभरुंद भेश्राभ,
धयभऩेठ झोनचे वशामक आय़कत भशे ळ भोयोणे, धयभऩेठ झोनचे अगधकायी ल कभाचा-माुंची उऩजस्थती शोती.
भनऩाच्मा मोजना नागरयकाुंऩमंत ऩोशोचवलण्मावाठी जनजागत
ृ ीकरयता आजलय लाऩयण्मात मेणा-मा ऑटोलय
भोठ्माप्रभाणालय खचा शोत शोते. भळलाम माद्लाये प्रदऴ
ू णशी शोत शोते. झोनचे वशामक आय़कत भशे ळ भोयोणे माुंनी ई-रयषाची
वुंकल्ऩना झोन वबाऩती रुऩा याम माुंच्माकडे भाुंडरी. मा वुंकल्ऩनेरा प्रततवाद दे त, वबाऩती रुऩा याम माुंनी आऩल्मा स्लच्छा
तनधीतून ई-रयषा वाठी तनधी भुंजय केरा. झोनकडे स्लत्चे ई-रयषा आल्माने माद्लाये प्रदऴ
ू णभकत आणण अल्ऩ खचाात
भनऩाच्मा मोजना नागरयकाुंऩमंत ऩोशोचलता मेणाय आशे त. ई-रयषा एकलेऱा ऩण
ू ा चाजा केल्मालय 8 ताव उऩमोगात मेतो. तवेच
झोनच्मा कभाचा-माुंनाशी दे णखर एखादी तक्ाय वोडवलण्मावाठी जामचे अवल्माव चाय कभाचायी माभध्मे फवन
ू जाऊ ळकतात
अळी हमलस्था आशे . अळा प्रकाये फशउऩमोगी “ई-रयषा” द्लाये स्भाटा ऩद्धतीने धयभऩेठ झोन भनऩाच्मा मोजनाुंची भाहशती
नागरयकाुंऩमंत ऩोशोचवलणाय आशे . ई-वेला ऩयवलणाये नलीन अद्ममालत केंद्रदे णखर भनऩाचे धयभऩेठ झोनभध्मे वरु झारे शोते, शे
वलळेऴ. मा अद्ममालत केंद्राचे रोकाऩाण भख्मभुंत्री दे लेंद्र पडणलीव माुंच्माशस्ते कयण्मात आरे शोते.
अबम मोजना जनजागत
ु त
ृ ीवाठी उऩमक
17 जरै ते 7 ऑगस्ट 2017 दयम्मान भनऩातपे याफवलण्मात मेणा-मा अबय़ मोजनेची जनजागत
ृ ी कयण्मावाठी शे ई-रयषा
उऩमकत ठयणाय अवन
ू माद्लाये प्रदऴ
ू णभकत आणण कभी खचाात अभबमानाची जनजागत
ृ ी कयण्मात मेईर शे वलळेऴ.
नागऩयू भशानगयऩाभरकेच्मा मोजना नागरयकाुंऩमंत ऩोशोचवलण्माच्मा उिेळाने धयभऩेठ झोनने ई-रयषा खये दी केरा
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अवन
ू "ऩब्रीक अनाऊुंवभें ट भवस्टीभ"द्लाये भनऩाच्मा मोजनाुंची भाहशती नागरयकाुंऩमंत ऩोशोचवलण्मात मेणाय आशे .
स्थामी वभभती अध्मष वुंदीऩ जाधल माुंनी मा ई-रयषारा हशयली झेंडी दाखलरी. मालेऱी प्राभख्माने वत्ताऩषनेते
वुंदीऩ जोळी, भनऩा आमकत अजवलन भदगर, जरप्रदाम वभभती वबाऩती याजेळ घोडऩागे, भहशरा ल फारकल्माण वभभती
वबाऩती लऴाा ठाकये , धयभऩेठ झोन वबाऩती रुऩा याम, अततरयकत आय़कत यलीुंद्र कुं बाये , नगयवेवलका ऩरयणीता पके, अभय
फागडे, कभरेळ चौधयी, उज्लरा ळभाा, रुततका भवयाभ, प्रभोद कौयती, वनीर हशयणलाय, वशामक आय़कत (कय) भभभरुंद भेश्राभ,
धयभऩेठ झोनचे वशामक आय़कत भशे ळ भोयोणे, धयभऩेठ झोनचे अगधकायी ल कभाचा-माुंची उऩजस्थती शोती.
भनऩाच्मा मोजना नागरयकाुंऩमंत ऩोशोचवलण्मावाठी जनजागत
ृ ीकरयता आजलय लाऩयण्मात मेणा-मा ऑटोलय
भोठ्माप्रभाणालय खचा शोत शोते. भळलाम माद्लाये प्रदऴ
ू णशी शोत शोते. झोनचे वशामक आय़कत भशे ळ भोयोणे माुंनी ई-रयषाची
वुंकल्ऩना झोन वबाऩती रुऩा याम माुंच्माकडे भाुंडरी. मा वुंकल्ऩनेरा प्रततवाद दे त, वबाऩती रुऩा याम माुंनी आऩल्मा स्लच्छा
तनधीतून ई-रयषा वाठी तनधी भुंजय केरा. झोनकडे स्लत्चे ई-रयषा आल्माने माद्लाये प्रदऴ
ू णभकत आणण अल्ऩ खचाात
भनऩाच्मा मोजना नागरयकाुंऩमंत ऩोशोचलता मेणाय आशे त. ई-रयषा एकलेऱा ऩण
ू ा चाजा केल्मालय 8 ताव उऩमोगात मेतो. तवेच
झोनच्मा कभाचा-माुंनाशी दे णखर एखादी तक्ाय वोडवलण्मावाठी जामचे अवल्माव चाय कभाचायी माभध्मे फवन
ू जाऊ ळकतात
अळी हमलस्था आशे . अळा प्रकाये फशउऩमोगी “ई-रयषा” द्लाये स्भाटा ऩद्धतीने धयभऩेठ झोन भनऩाच्मा मोजनाुंची भाहशती
नागरयकाुंऩमंत ऩोशोचवलणाय आशे . ई-वेला ऩयवलणाये नलीन अद्ममालत केंद्रदे णखर भनऩाचे धयभऩेठ झोनभध्मे वरु झारे शोते, शे
वलळेऴ. मा अद्ममालत केंद्राचे रोकाऩाण भख्मभुंत्री दे लेंद्र पडणलीव माुंच्माशस्ते कयण्मात आरे शोते.
अबम मोजना जनजागत
ु त
ृ ीवाठी उऩमक
17 जरै ते 7 ऑगस्ट 2017 दयम्मान भनऩातपे याफवलण्मात मेणा-मा अबय़ मोजनेची जनजागत
ृ ी कयण्मावाठी शे ई-रयषा
उऩमकत ठयणाय अवन
ू माद्लाये प्रदऴ
ू णभकत आणण कभी खचाात अभबमानाची जनजागत
ृ ी कयण्मात मेईर शे वलळेऴ.
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एम्प्प्रेव भॉरवश इतय भोठ्मा फकामाधायकाांच्मा घयावभोय नगाये लाजलन
ू गाांधीगगयी

‘भारभत्ता ल ऩाणी कय अबम मोजने’चा राब घ्मा आणण कायलाई टाऱण्माचे आलाशन
थकीत भारभत्ता आणण ऩाणी कय अवणाऱ्मा ग्राशकाुंवाठी भनऩाने अबम मोजना आणरी आशे . १७ जरै ते ७
ऑगस्ट दयम्मान याफवलण्मात मेणाऱ्मा मा मोजनेचा राब घ्मा, थकीत कय बया आणण भारभत्तेलयीर जप्तीची कायलाई टाऱा,
अवे आलाशन कयण्मात आरे आशे .
ळशयातीर राखो नागरयक भारभत्ता ल ऩाणी कय लेऱेत बरून ळशयाच्मा वलकावात आऩरे मोगदा दे तात. भात्र,
काशी तनलडक हमालवातमक प्रततष्ठाने आणण नागरयकाुंकडे कोट्मलधीुंची कय थकफाकी आशे . अळा कुं बकणी झोऩेत अवणाऱ्मा
थकफाकीदायाुंना जागे कयण्मावाठी भनऩातपे गाुंधीगगयीचा भागा स्लीकायण्मात आरा अवन
ू भनऩाच्मा दशा झोनभधीर ‘टॉऩ टे न’
थकफाकीदायाुंच्मा प्रततष्ठानाुंऩढे आणण घयाुंऩढे नगाये लाजवलण्मात आरे.
माअुंतगात भुंगऱलाय १८ जरै योजी गाुंधीवागयजलऱीर एम्प्रेव भॉर मेथे धुंतोरी झोनचे वबाऩती प्रभोद गचखरे,
भाजी वत्ताऩष नेते दमाळुंकय ततलायी, जरप्रदाम वभभती वबाऩती याजेळ घोडऩागे, दफार घटक वलळेऴ वभभती वबाऩती भशें द्र
धनवलजम माुंच्मा नेतत्ृ लात एम्प्रेव भॉर भख्म प्रलेळद्लायावभोय नगाया लाजलन
ू फकामा अवरेरी यककभ बयण्माफाफत आलाशन
कयण्मात आरे.
मालेऱी भहशरा ल फारकल्माण वभभती उऩवबाऩती श्रद्धा ऩाठक, वलधी वभभतीच्मा वबाऩती ॲड. भभनाषी
तेरगोटे , नगयवेलक वलजम चटे र,े नगयवेवलका लुंदना मुंगटलाय, वयरा नामक, ऩल्रली ळाभकऱे , वोनारी कडू, भाजी
नगयवेवलका यवभी पडणलीव, भुंगराफेन ऩटे र, लऴाा भेशय, ळाभ चाुंदेकय, वलजम ये शऩाुंड,े दीऩाुंळू भरुंगामत, याशूर खुंगाय,
जनवुंऩका अगधकायी अळोक कोल्शटकय, भनऩा टॎ कव वलबागाचे कय तनयीषक वलजम थर
ू , वबाऴ फैवार, जरप्रदाम वलबागाचे
डेभरगेट एव.डी. ताये , कवलता इुंगऱे माुंच्मा प्रभख उऩजस्थतीत दऩायी १२ लाजता नगाये लाजवलण्मात आरे. एम्प्रेव भॉर
प्रतततनधी माुंना ऩष्ऩगच्छ दे ण्मात आरे आणण मोजनेचा राब घेत आऩरी ऩाटी कोयी कया आणण ळशयाच्मा वलकावात मोगदान
द्मा, अवे आलाशन मालेऱी कयण्मात आरे.
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आवीनगय झोन
आवीनगय झोनअुंतगात मेणाऱ्मा लॉडा क्.५४ भधीर नायामण जमयाभ रलात्रे माुंच्मा घयावभोय गाुंधीगगयी कयण्मात आरी.
त्माुंच्मा घयावभोय नगाया लाजलन
ू त्माुंना ऩष्ऩगच्छ दे ण्मात आरे. त्माुंच्माकडे दोन राख ६६ शजाय भारभत्ता कय वन २००६
ऩावन
ू थकीत आशे . मा कायलाईत आवीनगय झोन वबाऩती बाग्मश्री कानतोडे, फवऩाचे ऩष नेते ळेख भोशम्भद जभार,
नगयवेवलका बालना रोणाये , नेशा तनकोवे, नवीभ फानो खान, लुंदना चाुंदेकय, लैळारी नायनलये , वलयुं का भबलगडे, भुंगरा
राुंजेलाय, नगयवेलक हदनेळ मादल, भनोज वाुंगोऱे , ऩयवयाभ भानलटकय, गोऩीचुंद कभये , जजतें द्र घोडेस्लाय, भो. ईब्राशीभ तौकपक
अशभद, वुंदीऩ वशाये , झोनचे वशामक आमकत वलजम शभणे माुंच्मावश अगधकायी ल कभाचायी वशबागी झारे शोते.
रक्ष्भीनगय झोन
रक्ष्भीनगय झोन अुंतगात मेणाऱ्मा ‘वयदायजीकी यवोई’ मेथे रक्ष्भीनगय झोनचे वबाऩती प्रकाळ बोमय माुंच्मा नेतत्ृ लात नगाया
लादन

कयण्मात

आरे.

मालेऱी

त्माुंच्मा

प्रततष्ठानावभोय

फॎनय

रालण्मात

आरे.

प्रततष्ठानचे

ळटय

फुंद

अवल्माभऱे

प्रलेळद्लायावभोय ऩष्ऩगच्छ ठे लण्मात आरे. य़ा प्रततष्ठानाकडे ५६ राख २२ शजाय रुऩमाुंची थकफाकी आशे . मालेऱी वलधी वभभती
वबाऩती ॲड. भभनाषी तेरगोटे , नगयवेलक रशकभाय फेशते, नगयवेवलका ऩल्रली ळाभकऱे , वोनारी कडू, वलळाखा भोशोड,
जमश्री लाडीबस्भे माुंची उऩजस्थती शोती.
धयभऩेठ झोन
धयभऩेठ झोनअुंतगात मेणाऱ्मा बगलाघय रेआऊट मेथीर कुंट्रीलाईड हशॎकेळन आणण हशबफस्कव शॉटे र माुंच्मा प्रततष्ठानावभोय
नगाये लाजवलण्मात आरे. कुंट्रीलाईड हशॎकेळन माुंच्माकडे १७ राख रुऩमाुंचा कय थकीत आशे . माऩैकी ऩाच राखाुंचा डी.डी.
भारभत्ता भारकाने आज अगधकाऱ्माुंकडे वोऩवलरा. उलायीत यककभ २५ तायखेऩमंत बयण्माचे आवलावन त्माुंनी हदरे. हशबफस्कव
शॉटे र माुंच्माकडे १४.५० राखाुंचा कय थकीत आशे . शी यककभ २४ जरैऩमंत बयणाय अवल्माचे आवलावन भारभत्ताधायकाने
हदरे. मा कायलाईच्मा लेऱी स्थाऩत्म वभभती वबाऩती वुंजम फुंगारे, भहशरा ल फारकल्माण वभभती वबाऩती लऴाा ठाकये ,
ज्मेष्ठ नगयवेलक वनीर हशयणलाय, नगयवेलक प्रभोद कौयती, नगयवेवलका उज्ज्लरा ळभाा, ऩरयणणता पके, प्रगती ऩाटीर,
रुततका भवयाभ, धयभऩेठ झोनचे वशामक आमकत भशे ळ भोयोणे उऩजस्थत शोते.
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ळाऱाांची दळा ल ददळा फदरवलण्मावाठी भळषकाांची बूभभका भशत्त्लाची - वबाऩती प्रा.
प्रा.ददरीऩ
ददले

ऩन
ु या गचत अभ्मावक्भ ऩाठ्मऩस्
ु तक प्रभळषण लगाारा आकजस्भक बेट
नागऩयू भशानगयऩाभरकेच्मा ळाऱाुंभध्मे वलद्मार्थमांना दजेदाय भळषण भभऱाले ल त्माुंच्मा बवलष्मारा नल हदळा
भभऱाली माकरयता भळषकाुंची बभू भका भशत्त्लाची आशे अवे प्रततऩादन भनऩा भळषण वभभती वबाऩती हदरीऩ हदले माुंनी केरे.
वाने गरूजी उदा ू ळाऱे त वरूअवरेल्मा इमत्ता ७ ली च्मा ऩनया गचत अभ्मावक्भ ऩाठ्मऩस्तक प्रभळषण लगाारा आकजस्भक बेट
प्रवुंगी ते फोरत शोते.मालेऱी त्माुंच्मावभलेत उऩवबाऩती स्नेशर बफशाये , भळषणागधकायी वुंध्मा भेडऩल्रीलाय, वशामक
भळषणागधकायी भीना गप्ताउऩजस्थत शोते.
ऩढे फोरताना वबाऩती हदले म्शणारे, बवलष्मात प्रत्मेक कामा घयी फवन
ू कयता मेणाय आशे तेहशा अवमा
प्रभळषणाचीआलवमकता आशे . स्लता्च्मा वलद्माथांच्मा बवलतहमाफिर जागरूक याशण्माचे आलाशन त्माुंनी भळषकाुंना केरे.
भनऩाच्माककभान १० ळाऱा अवमा तमाय कया ज्मा नागऩयातीर ळाऱाुंच्मा स्ऩधेत उतये र अळी अऩेषा त्माुंनी हमकत केरी.
माप्रभळषणलगााचा राब वला वलद्माथांऩमंत ऩोशचवलण्माचा आदे ळ वबाऩतीुंनी हदरा. उऩवबाऩती स्नेशर बफशाये माुंनी
भशानगयऩाभरकेच्मावलद्माथांचा ळैषणणक दजाा भळषकाुंनी उुं चवलण्माची अऩेषा हमकत केरी. भळषकाुंनी जनी भानभवकता
फदरलन
ू नहमा फदराुंनावाभोये जाण्माचे आलाशन भळषणागधकायी वुंध्मा भेडऩल्रीलाय माुंनी केरे.
कामाक्भारा वला भळषा अभबमानाचे वशामक कामाक्भ अगधकायी धनरार चौरीलाय, प्रभळषण प्रभख वुंध्मा ऩलाय,
प्रभळषणवभन्लमक याजेंद्र घाईत, वुंजम बाटी, ळेऴयाल उऩये , ळबाुंगी लाघभाये उऩजस्थत शोते.
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गणेळ वलवजानाऩूली कृत्रिभ तरालाांचे फाांधकाभ ऩूणा कया - आमुकत अजशलन भुदगर

भनऩा आय़क
ा मायीचा आढाला
ु ताांनी घेतरा गणेळ वलवजान ऩल
ू त
ऩमाालयणा

वुंलधानाफिर

नागरयकाुंभध्मे

जनजागत
ृ ी

लाढरी

आशे .

कृबत्रभ

तरालाुंभध्मे

गणेळ

वलवजानारा

नागरयकाुंचा उदुं ड प्रततवाद राबत आशे . शे रषात घेता ळशयातीर तरालाुंभध्मे फाुंधण्मात मेणाऱ्मा वलवजानावाठीच्मा कृबत्रभ
तरालाुंचे फाुंधकाभ गणेळोत्वलाऩल
ू ी ऩण
ू ा कया. ळशयातीर वलवलध ऩरयवयातीर भत
ू ी वलवजानाचे प्रभाण रषात घेता कृबत्रभ
तरालाुंच्मा वुंख्मेत आलवमकतेनवाय लाढ कया, अवे तनदे ळ भशानगयऩाभरकेचे आमकत अजवलन भदगर माुंनी हदरे.
ळशयातीर वलवलध तरालाुंजलऱ गणेळ वलवजानावाठी भनऩा ल ऩोभरव वलबागातपे कयण्मात मेणाऱ्मा ऩल
ू ा तमायीचा
आढाला भनऩा आय़कताुंनी ळतनलायी (ता. 29 जरै) घेतरा. वलवजानाच्मा दृष्टीने आलवमक अवरेल्मा वोमी ववलधा उऩरब्ध
कयण्माचे तनदे ळ मालेऱी आमकताुंनी हदरेत.
ळतनलायी आय़कताुंनी गाुंधीवागय, वककयदया, वोनेगाल, अुंफाझयी, पटाऱा तराल मेथीर वोमीववलधाुंचा आढाला
घेतरा. मालेऱी उऩामकत जमुंत दाुंडग
े ालकय, ऩोभरव उऩामकत (वलळेऴ ळाखा) नीरेळ बयणे, आयोग्म अगधकायी डॉ. प्रदीऩ
दावयलाय, ऩळगचककत्वा अगधकायी डॉ. गजेंद्र भशल्रे, वशामक आमकत गणेळ याठोड, भशे ळ भोयोणे, याजेळ कयाडे, कामाकायी
अभबमुंता (प्रकल्ऩ) नये ळ फोयकय, नगयवेवलका शऴारा वाफऱे माुंची उऩजस्थती शोती.
गेल्मालऴी कृबत्रभ तरालाुंचा झारेरा उऩमोग, नागरयकाुंचा भभऱारेरा प्रततवाद आणण आरेल्मा वभस्माुंफिर
मालेऱी आमकताुंनी भाहशती जाणून घेतरी. तवेच ऩरयवयातीर नागरयकाुंनाशी माफिर वलचायऩव
ू केरी. नागरयकाुंनीशी कृबत्रभ
तरालाचा वलवजानावाठी लाऩय कयाला, अवे आलाशन आमकत अजवलन भदगर माुंनी केरे. ऩाशणी दयम्मान तराल मेत
अवरेल्मा शिीतीर ऩोभरव ठाण्माच्मा ठाणेदायाुंचीशी मालेऱी उऩजस्थती शोती.
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ददहमाांगाांवाठी आयक्षषत गाळ्माांची वोडत

हदहमाुंगाना भशानगयऩाभरकेच्मा लतीने हमलवामावाठी फाजाय ऩरयवयात दकाने दे ण्मात माले, शी भागणी वोभलायी
वत्मात उतयरी. भशानगयऩाभरकेच्मा फाजाय वलबागाअुंतगात रयकत अवरेल्मा दकानाुंवाठी वोभलायी वोडत काढण्मात आरी.
तीन हदहमाुंगाुंना दकाने तय दोघाुंना ओटे लाटऩ कयण्मावाठी शी वोडत शोती.
उऩामकत यलीुंद्र दे लतऱे माुंनी शी प्रकक्मा ऩाय ऩाडरी. मालेऱी नगयवेलक हदनेळ मादल उऩजस्थत शोते. प्रायुं बी
दकान लाटऩावुंदबाात हदहमाुंगाुंच्मा प्रतततनधीुंनी चचाा केरी. उऩामकत यलीुंद्र दे लतऱे म्शणारे, हदहमाुंग वुंघटनाुंवोफत वकायात्भक
चचाा झाल्मानुंतय दकान आणण ओटे लाटऩाुंवुंदबाात धोयण ठयवलण्मात आरे. त्मानवाय वध्मा रयकत अवरेल्मा दकान आणण
ओट्माुंभध्मे तीन टकके आयक्षषत कयण्मात आरे. मा तीन टककमानवाय तीन दकाने आणण दोन ओट्माुंवाठी वोडत काढण्मात
मेत अवल्माची भाहशती त्माुंनी हदरी. मानुंतय भनऩातपे तमाय कयण्मात मेत अवरेल्मा शॉकवा झोनभध्मेशी हदहमाुंगाुंना ते ज्मा
झोनभधीर यहशलावी आशे त, त्मा बागात त्माुंना जागा उऩरब्ध करून दे ण्मात मेईर, अळी भाहशतीशी श्री. दे लतऱे माुंनी हदरी.
मानुंतय काढण्मात आरेल्मा वोडतीत वलजम फाफयू ाल भें ढे, यली प्माये रार चटे रे आणण गजानन डोभकालऱे माुंचे नाल
दकानावाठी तय अभय नगयलाडीमा आणण उदम भभवाऱ माुंचे नाल ओट्मावाठी जाशीय कयण्मात आरे. भनऩाने ऩढाकाय घेऊन
हदहमाुंगाुंवाठी वकायात्भक दृष्टीकोन ठे लन
ू शी प्रकक्मा वरू केल्माफिर उऩजस्थत वला हदहमाुंग फाुंधलाुंना भनऩा प्रळावनाचे
आबाय भानरे.
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वपाई कभाचाऱमाांनी आऩल्मा आयोग्माची काऱजी घ्माली : भशाऩौय नांदा जजचकाय

ळशीद वपाई वैतनक ददनातनभभत्त भशाऩौय ल आमक
ु ताांच्मा शस्ते ५० गण
ु लांत कभाचाऱमाांचा वत्काय
स्लच्छ ल वुंदय ळशय वाकायण्मात वपाई कभाचाऱ्माुंचे भोठा मोगदान आशे . ळशयाची स्लच्छता वपाई कभाचाऱ्माुंलय
अलरुंफन
आशे . कभाचाऱ्माुंनी आऩरे कताहम ऩाय ऩाडाले. मावोफतच आऩल्मा आयोग्माची काऱजी प्राधान्माने घ्माली.
ू
हमवनाुंऩावन
ू दयू यशाले. आऩल्मा कामााची ऩालती नककीच आऩल्मारा भभऱे र, अवे भागादळान भशाऩौय नुंदा जजचकाय माुंनी
केरे.
ळशीद वपाई वैतनक हदनातनभभत्त वोभलायी (ता. ३१) भनऩा भख्मारम, भवहशीर राईन मेथे ५० गणलुंत
कभाचाऱ्माुंचा वत्काय कयण्मात आरा. अध्मषस्थानी भशाऩौय नुंदा जजचकाय शोत्मा. मालेऱी वलयोधी ऩषनेता तानाजी लनले,
भहशरा ल फार कल्माण वभभती वबाऩती लऴाा ठाकये , भनऩा आमकत अजवलन भदगर, नगयवेवलका लुंदना चाुंदेकय, वलयुं का
भबलगडे, यवभी धले, रुततका भेश्राभ, नगयवेलक वलजम चटे रे, रखन मेयालाय, अततरयकत आमकत यलीुंद्र कुं बाये , आयोग्म
अगधकायी (स्लच्छता) डॉ. प्रदीऩ दावयलाय, भनऩा याष्ट्रीम कभाचायी मनीमनचे कामााध्मष याजेळ शातीफेड तवेच दशाशी झोनचे
झोनर अगधकायी, स्लास्थ तनयीषक ल वपाई काभगाय भोठ्मा वुंख्मेत उऩजस्थत शोते.
मालेऱी भनऩा आमकत अजवलन भदगर म्शणारे, ळशीद वपाई वैतनक हदनातनभभत्त ळशयाच्मा स्लच्छतेवाठी
हदलवयात्र झटणाऱ्मा वपाई कभाचाऱ्माुंचा वत्काय कयण्मात मेत आशे , शी कौतकाची फाफ आशे . भा. ऩुंतप्रधानाच्मा स्लच्छ बायत
अभबमानारा मळस्ली कयण्मात वपाई काभगायाुंचा खायीचा लाटा आशे . प्रत्मेकाने आऩरी जफाफदायी मोग्म ऩद्धतीने ऩाय
ऩाडल्माव स्लच्छ नागऩयू वाकायणे वशज ळकम अवल्माचे वाुंगत आय़कताुंनी गणलुंत वपाई कभाचा-माुंचे अभबनुंदन केरे.
मालेऱी ळशीद वपाई वैतनक हदनातनभभत्त भुंफई मेथीर भुंत्रारम ते नागऩयू चा प्रलाव वामकरलय ऩण
ू ा करुन
वोभलायी नागऩयात दाखर झारेल्मा चौघाुंचाशी वत्काय भशाऩौयाुंच्मा शस्ते कामाक्भादयम्मान कयण्मात आरे.

