E-News Letter

जन
ू २०१७

कचऱ्माचे वलरगीकयण ही प्रत्मेकाची जफाफदायी : आमक्
ु त अश्वलन भद
ु गर

भनऩा ल स्लमंसेली संस्थांतपे जनजागत
ु लात
ृ ीऩय अभबमानास सरु
कचया ननर्भितीच्मा ठिकाणीच कचऱ्माचे वलरगीकयण करुन ते स्लतॊत्रऩणे वॊकर्रत कयणे शी शॉकवि अवो, गठृ शणी
अवो , दक
ु ानदाय अवो ककॊला शॉटे रलारे अवो, ओरा ल वक
ु ा कचया अवा कचऱ्माचे वलरगीकयण करुनच तो भनऩा मॊत्रणेरा
दे णे शी प्रत्मेकाची जफाफदायीच आशे अवे लक्तव्म भनऩा आमक्
ु त अश्वलन भद
ु गर माॊनी केरे.
भनऩा ल ग्रीन श्व्शजीरतपे गुरुलाय ता. १ जून योजी आकाळलाणी चौक मेथीर श्जल्शाधधकायी कामािरमावभोय
घनकचया व्मलस्थाऩनाच्मा जनजागत
ु लात झारी. माप्रवॊगी अऩय आमक्
ु त डॉ. याभनाथ वोनलणे, आयोग्म
ृ ीऩय अर्बमानाव वरु
अधधकायी (स्लच्छता) डॉ. प्रदीऩ दावयलाय, धयभऩेि झोनचे वशामक आमक्
ु त भशे ळ भोयोणे , ग्रीन श्व्शजीरचे वॊचारक कौस्तब
चॅ टजी प्राभख्
ु माने उऩश्स्थत शोते. माप्रवॊगी फोरताना आमक्
ु त अश्वलन भद
ु गर म्शणारे, प्रत्मेक व्मक्ती शा कचऱ्माचा ननभािता
अवतो. त्माभऱ
ु े जेथन
ू कचया ननभािण शोतो तेथन
ू च तो ओल्मा ल वक्
ु मा स्लरुऩात लेगलेगऱा जभा कयणे शी प्रत्मेकाची
जफाफदायी आशे . ओल्मा कचऱ्माऩावन
ू खत ननभािण केरे जाणाय अवन
ू वक
ु ा कचया शा डॊवऩॊग माडिभध्मे नष्ट कयण्मात मेईर,
अवे त्माॊनी वाॊधगतरे. आऩरे ळशय स्लच्छ ल वॊद
ु य िे लणे शे प्रत्मेक नागरयकाचे कतिव्म आशे . मा ऩढ
ु े आता अस्लच्छता ननभािण
कयणाऱ्मालय भनऩा किोय कायलाई कये र, अवेशी आमक्
ु ताॊनी वाॊधगतरे. मालेऱी शॉकवि रोकाॊनी जभा केरेरा ठशयव्मा यॊ गाच्मा
डब्मात वािलरेरा ठदलवबयाचा ओरा कचया शा दययोज वामॊकाऱीच उचररा जाईर तय ननऱा यॊ गाच्मा डब्मातीर वक
ु ा कचया
शा आिलड्मातन
ू एक ककॊला दोन ठदलव उचरन
ू नेण्मात मेईर अवे अऩय आमक्
ु त डॉ. याभनाथ वोनलणे माॊनी वाॊधगतरे.
माप्रवॊगी भनऩा ल ग्रीन श्व्शजीरतपे जनजागत
ु ा कचया कोणता आशे ल तो
ृ ीऩय परकाद्लाये ओरा ल वक
कोणत्मा यॊ गाच्मा डब्मात वािलामचा माचे प्रात्मक्षषक करुन दाखलण्मात आरे. कचया वलरगीकयण शी खूऩ भोिी जफाफदायी
नवन
ू आऩल्मा ळशयावािी ल ऩमािलयणावािी प्रत्मेकाने शी जलाफदायी उचरण्माचे आलाशन मालेऱी आमक्
ु त अश्वलन भद
ु गर
माॊनी केरे. मालेऱी आमक्
ु ताॊवश उऩश्स्थत वलि शॉकवि ल ग्रीन व्शीजीरच्मा स्लमॊवेलकाॊनी आऩरे ळशय घाण कयणाय नाशी, आज
ऩावन
ू ओरा ल वक
ु ा कचया ठशयव्मा ल ननळ्मा डब्मात लेगलेगऱा जभा कयणाय, अळी ळऩथ घेतरी.
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नाल्माच्मा सपाईकाभात ददयं गाई खऩलन
ू घेणाय नाही : दीऩयाज ऩाडीकय

कामयकायी भहाऩौयांनी केरी नदी स्लच्छतेची ऩाहणी
नारे वपाई काभात ठदयॊ गाई खऩलन
ू घेतरी जाणाय नाशी, कोणत्माशी अधधकाऱ्माॊनी काभात शरगजीऩणा केरा तय
त्मालय किोय कायलाई कयण्मात मेईर अवा इळाया कामिकायी भशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय माॊनी ठदरा.
नारे ल नदी स्लच्छता अर्बमानाची त्माॊनी ळननलायी (ता. ३ जून) ऩाशणी केरी. मालेऱी लैद्मकीम वेला ल
आयोग्म वर्भती वबाऩती भनोज चाऩरे, रकडगॊज झोनचे वबाऩती दीऩक लाडीबस्भे,प्रदीऩ ऩोशाणे, नगयवेवलका जमश्री यायोकय,
लैळारी योशणकय, नगयवेलक याजकुभाय वेरोकय उऩश्स्थत शोते.
नागऩयू भशानगयऩार्रकेद्लाये नारे ल नदी स्लच्छता अर्बमान वरू
ु कयण्मात आरे अवन
ू त्मारा चाॊगरा प्रनतवाद
र्भऱत आशे . त्मा ऩावलिबभ
ू ीलय भशाऩार्रका ऩदाधधकाऱ्माॊचे ऩाशणी दौये धडाक्मात वरू
ु आशे . ळननलायी वकाऱी त्माॊनी म्शाडा
कॉरनी, बयतलाडा मेथीर नागनदीची ऩाशणी केरी ल वभाधान व्मक्त केरे. गॊगाफाग, र्ळलळॊबो नगय मेथीर नाल्माची
ऩाशणीशी मालेऱी केरी.
नदीचे प्रलाश भोकऱे करून त्मारा लाशते कया, जेणेकरून ऩालवाचे ऩाणी ओवॊडून लाशणाय नाशी ल लस्तीत
र्ळयणाय नाशी, नाल्माच्मा वबोलतार अवेरेरे गाऱाची त्लरयत व्मलस्था कयण्मात माली, अवे आदे ळ मालेऱी ऩाडीकय माॊनी
ठदरे. गॊगाफाग ऩर
ु ाजलऱीर नदीच्मा भागाित नावप्र
ु ने अनधधकृत र्बॊत फाॊधरेरी आशे , त्मारा त्लरयत तोडण्माचे आदे ळ मालेऱी
अधधकाऱ्माॊना ठदरेत.
ऩालवाळ्मात नदी, नारे बरून लाशू रागतात. त्मारा वॊयषक र्बॊत नवल्माभऱ
ु े ऩाणी घयात र्ळयते, अळी तक्राय
स्थाननक नागरयकाॊनी केरी अवता ऩालवाळ्य़ाऩल
ू ी त्माचा फॊदोफस्त कयण्मात मेईर, अवे आवलावन कामिकायी भशाऩौय दीऩयाज
ऩाडीकय माॊनी ठदरे.नाल्माबोलती ल नदी बोलतारच्मा वॊयषक र्बॊतीची डागडुजी करून त्मारा ऩक्के कया,अवेशी आदे ळ त्माॊनी
ठदरे. स्थाननक नागरयकाॊच्मा वभस्मा मालेऱी ऩाडीकय माॊनी जाणून घेतल्मा. तेथीर नागरयकाॊना त्राव शोत आशे . मा
नाल्माॊभध्य़े जभा झारेरा गाऱ, कचया भोकऱा करून त्मारा भोकऱे कया, त्माचप्रभाणे नागरयकाॊना बवलष्मात अडचण शोऊ
नमे म्शणून त्माची तातडीने व्मलस्था कयण्माचे आदे ळ कामिकायी भशाऩौय ऩाडीकय माॊनी ठदरे.नाल्मालय अनतक्रभण कयणाऱ्माॊलय
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किोय कायलाई करून अनतक्रभण त्लरयत शटलाले अवे ननदे ळशी त्माॊनी मालेऱी ठदरे. नागरयकाॊनी लायॊ लाय तक्राय करूनशी मा
तक्रायीकडे कानाडोऱा कयणाऱ्मा अधधकाऱ्माॊनाशी ऩाडीकय माॊनी जाफ वलचायरा. नागरयकाॊच्मा वलि वभस्माॊचे रलकयात रलकय
ननयाकयण शोईर, अवे आवलावन त्माॊनी ठदरे.
ऩालवाळ्मात नदी, नारे बरून लाशू रागतात. त्मारा वॊयषक र्बॊत नवल्माभऱ
ु े ऩाणी घयात र्ळयते, अळी तक्राय
स्थाननक नागरयकाॊनी केरी अवता ऩालवाळ्य़ाऩल
ू ी त्माचा फॊदोफस्त कयण्मात मेईर, अवे आवलावन कामिकायी भशाऩौय दीऩयाज
ऩाडीकय माॊनी ठदरे.नाल्माबोलती ल नदी बोलतारच्मा वॊयषक र्बॊतीची डागडुजी करून त्मारा ऩक्के कया,अवेशी आदे ळ त्माॊनी
ठदरे. स्थाननक नागरयकाॊच्मा वभस्मा मालेऱी ऩाडीकय माॊनी जाणून घेतल्मा. तेथीर नागरयकाॊना त्राव शोत आशे . मा
नाल्माॊभध्य़े जभा झारेरा गाऱ, कचया भोकऱा करून त्मारा भोकऱे कया, त्माचप्रभाणे नागरयकाॊना बवलष्मात अडचण शोऊ
नमे म्शणन
ू त्माची तातडीने व्मलस्था कयण्माचे आदे ळ कामिकायी भशाऩौय ऩाडीकय माॊनी ठदरे.नाल्मालय अनतक्रभण कयणाऱ्माॊलय
किोय कायलाई करून अनतक्रभण त्लरयत शटलाले अवे ननदे ळशी त्माॊनी मालेऱी ठदरे. नागरयकाॊनी लायॊ लाय तक्राय करूनशी मा
तक्रायीकडे कानाडोऱा कयणाऱ्मा अधधकाऱ्माॊनाशी ऩाडीकय माॊनी जाफ वलचायरा. नागरयकाॊच्मा वलि वभस्माॊचे रलकयात रलकय
ननयाकयण शोईर, अवे आवलावन त्माॊनी ठदरे.
नाल्मात ल नागनदीत कोणीशी कचया टाकू नमे. नदी-नारे स्लच्छ िे ला, अवे आलाशन त्माॊनी मालेऱी तेथीर
नागरयकाॊना केरे. कचया कयणाऱ्माॊलय कायलाई कयण्माचा वच
ू क इळाया त्माॊनी मालेऱी ठदरा. भशानगयऩार्रकेच्मा आयोग्म
वलबागाद्लाये तमाय कयण्मात आरेरे ऩत्रक नागरयकाॊच्मा घयी जाऊन ठदरे. स्लच्छतेफद्दरची जनजागत
ृ ी केरी.
मा प्रवॊगी रकडगॊज झोनर अधधकायी प्रभोद आत्राभ, ननयीषक खोब्रागडे, फॊडुबाऊ पेदे लाय, रयतेळ यािे , उर्भिरा
चॊदनफोंडे, भनीऴा अतकये , भशें द्र फागडे, चक्रधय अतकये ,शरयवचॊद्र फोंडे आदी उऩश्स्थत शोते.
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स्लच्छ बायत अभबमानांतगयत क्ांतीची भुहूतभ
य ेढ योलू : भहाऩौय

ओरा-सक
ु ा कचया वलरगीकयण प्रक्रक्मेरा सरु
ु लात : ननळ्मा आणण दहयव्मा कचया डबमांचे भहाऩौयांच्मा हस्ते वलतयण
आऩरा ऩरयवय स्लच्छ िे लणे शे प्रत्मेक नागरयकाॊचे कतिव्म आशे . आऩरे घय जवे स्लच्छ िे लतो त्माप्रभाणे आऩरा
ऩरयवयदे खखर स्लच्छ िे लणे शी भशानगयऩार्रकेवोफतच नागरयकाॊचीशी जफाफदायी आशे . स्लच्छ बायत अर्बमानाॊतगित ओरा
आखण वक
ि ेढ योल,ू अवे प्रनतऩादन भशाऩौय नॊदा श्जचकाय माॊनी
ु ा कचया लेगऱा कयण्माचा वॊकल्ऩ कयीत नव्मा क्राॊतीची भश
ु ू तभ
केरे.
स्लच्छ बायत अर्बमानाॊतगित जागनतक ऩमािलयण ठदनाचे औधचत्म वाधन
ू नागऩयू भशानगयऩार्रकेद्लाये ओरा ल
वक
ु ा कचया लगीकयण प्रकक्रमेची वरु
ु लात वोभलायी (ता. ५ जन
ू ) कयण्मात आरी. माननर्भत्त नागऩयू भशानगयऩार्रकेअॊतगित
मेणाऱ्मा दशाशी झोनभध्मे ओल्मा कचऱ्मावािी ननळ्मा आखण वक
ु ा कचऱ्मावािी ठशयव्मा कचयाऩेटीचे लाटऩ कयण्मावािी
कामिक्रभाचे आमोजन कयण्मात आरे शोते. भॊगऱलायी आखण रक्ष्भीनगय झोन मेथीर कामिक्रभात भशाऩौय नॊदा श्जचकाय माॊच्मा
शस्ते कचया डब्माॊचे लाटऩ कयण्मात आरे. मालेऱी त्मा फोरत शोत्मा. अन्म झोनभध्मे वलवलध भान्मलयाॊच्मा शस्ते कचया
डब्माॊचे लाटऩ कयण्मात आरे.
भॊगऱलायी झोन मेथे आमोश्जत कामिक्रभारा प्रभख
ु अनतथी म्शणून स्थामी वर्भती वबाऩती वॊदीऩ जाधल, केंद्र
ळावनाच्मा ळशय वलकाव भॊत्रारमाचे अप्ऩय वधचल दीनदमार, भॊगऱलायी झोन वबाऩती वऴ
ि घटक वर्भतीचे
ु भा चौधयी, दफ
ु र
वबाऩती भशें द्र धनवलजम, नगयवेलक नये द्र लारदे , नगयवेवलका यवभी धल
ु ,े स्नेशा ननकोवे, वाषी याऊत, भशें द्र धनवलजम,
वॊगीता धगऱ्शे , अनतरयक्त उऩामक्
े ालकय, आयोग्म अधधकायी प्रदीऩ दावयलाय, झोनचे वशामक आमक्
ु त जमॊत दाॊडग
ु त वलजम शुभने
आदी उऩश्स्थत शोते.
वदय कामिक्रभात ऩढ
ु े फोरताना भशाऩौय नॊदा श्जचकाय म्शणाल्मा, ऩमािलयण ठदन शा एक क्राॊती ठदन म्शणन
ू
नागऩयू भशानगय ऩार्रकेच्मा इनतशावात स्भयणात याशणाय आशे . मा ठदलावाऩावन
ू आऩल्मा घयातीर ओरा ल वक
ु ा कचया
लेगऱा कयण्माची भोशीभ भशाऩार्रकेने शाती घेतरी आशे . नागऩयू ळशयारा स्भाटि कयण्माच्मा दृष्टीकोनातन
ू शे एक भशत्त्लाचे
ऩाऊर ियणाय आशे , अवेशी त्मा म्शणाल्मा. एकत्रत्रत केरेल्मा कचऱ्माचा लाऩय खतननर्भिती, लीजननर्भिती कयण्मात मेणाय आशे .
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आऩण ियवलरे तय कचऱ्मारा वॊऩत्तीभध्मे ऩयालनतित करू ळकतो, अवेशी त्मा म्शणाल्मा.
स्थामी वर्भती वबाऩती वॊदीऩ जाधल म्शणारे, ऩॊतप्रधानाॊच्मा स्लच्छ बायत मोजनेअतॊगत
ि शी भोशीभ नागऩयू
ळशयात याफवलण्मात मेत अवन
ू नागऩयू ळशयारा स्भाटि कयण्मात भोराची काभधगयी फजालणाय आशे . स्लच्छता अर्बमान शे
स्लत:च्मा घयाऩावन
ू याफवलण्मात माले, अवे आलाशन त्माॊनी मालेऱी केरे. ओल्मा कचऱ्माची मोग्म वलल्शे लाट रालन
ू त्माऩावन
ू
खतननर्भिती कयण्मात मेणाय आशे , अवेशी ते फोरताना म्शणारे.
मालेऱी नागरयकाॊना ओरा कचया ल वक
ु ा कचया जभा कयण्माच्मा कचयाऩेट्मा दे ण्मात आल्मा. जमाॊना कचयाऩेट्मा
शव्मा आशे त त्माॊनी वॊफॊधधत झोनभध्मे वॊऩकि वाधला, अवे आलाशन भशाऩौयाॊनी केरे. मालेऱी अनतरयक्त उऩामक्
ु त जमॊत
दाॊडग
े ालकय माॊनी स्लच्छतेची ल ओरा ल वक
ु ा कचया वलरगीकयणाची ळऩथ उऩश्स्थताॊना ठदरी. भशाऩौयाॊच्मा शस्ते ऩमािलयण
ठदनाननर्भत्त भॊगऱलायी झोन ऩरयवयात लष
ु त वलजम शुभने माॊनी भानरे.
ृ ायोऩण कयण्मात आरे. आबाय वशामक आमक्
गाॊधीफाग झोनअॊतगित गोऱीफाय चौक मेथे आमोश्जत कामिक्रभात भध्म नागऩयू चे आभदाय वलकाव कॊु बाये , झोन
वबाऩती वभ
ु ेधा दे ळऩाॊड,े भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके, नगयवेलक जुल्पेकाय बत्ु तो, नगयवेवलका आळा उईके, वैय्मदा फेगभ
अन्वायी, श्जळान भभ
ु ताज, वशामक आमक्
ु त अळोक ऩाटीर, उऩअर्बमॊता यलीॊद्र फॊध
ु ारे, आयोग्म झोनर अधधकायी प्रदीऩ फाॊफोडे,
स्लास्थ ननयीषक वन
ु ीर तक
ु े उऩश्स्थत शोते.
रकडगॊज झोनअॊतगित डॉ. फाफावाशे फ आॊफड
े कय बायतभाता उद्मान आखण रता भॊगेळकय उद्मान वम
ि गय मेथे
ू न
आमोश्जत कामिक्रभात झोन वबाऩती दीऩक लाडीबस्भे, गर्रच्छ लस्ती ननभर
ूि न वर्भती वबाऩती चेतना टाॊक, जमेष्ि
नगयवेलक फाल्मा फोयकय, प्रदीऩ ऩोशाणे, अननर गें डये , नगयवेवलका काॊता यायोकय, जमश्री यायोकय, वशामक आमक्
ु त वब
ु ाऴ
जमदे ल, प्रबायी उऩअर्बमॊता भॊगेळ गेडाभ, आयोग्म झोनर अधधकायी प्रभोद आत्राभ उऩश्स्थत शोते.
धयभऩेि झोनअॊतगित आमोश्जत कामिक्रभारा केंद्र ळावनाच्मा ळशय वलकाव भॊत्रारमाचे अप्ऩय वधचल दीनदमार,
धयभऩेि झोन वबाऩती रूऩा यॉम, भठशरा ल फारकल्माण वर्भती वबाऩती लऴाि िाकये , नगयवेलक प्रभोद कौयती, ऩरयखणता
पुके, नगयवेवलका उजजलरा ळभाि, अनतरयक्त उऩामक्
े ाॊलकय, वशामक आमक्
ु त जमॊत दाॊडग
ु त भशे ळ धाभेचा, भशे ळ भोयोणे,
आयोग्म अधधकायी (स्लच्छता) डॉ. प्रदीऩ दावयलाय, वलबागीम अधधकायी योशीदाव यािोड, उऩअर्बमॊता वॊजम लाटऩाडे, स्लमॊवेली
वॊस्था ग्रीन श्व्शजीर पाऊॊडेळनचे कौस्तल चॅ टजी, अॊफाझयी जरवॊलधिन वर्भतीचे याभ भॊज
ु े, आम क्रीन नागऩयू वॊस्थेचे
स्लमॊवेलक, ग्रीन अथि वॊस्थेचे ऩदाधधकायी उऩश्स्थत शोते.
वतयॊ जीऩयु ा झोनअॊतगित त्रफनाकी रे-आऊट चौक मेथे आमोश्जत कामिक्रभात उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय माॊच्मा
शस्ते कचया ऩेट्माॊचे लाटऩ कयण्मात आरे. मालेऱी झोन वबाऩती वॊजम चालये , भेशॊदीफाग कॉरनी अध्मष भोशम्भद बाई,
आयोग्म झोनर अधधकायी याजयू कय, स्लास्थ ननयीषक डकाश, शातीफेड, यली दे रीकय उऩश्स्थत शोते. धॊतोरी झोनअॊतगित
आमोश्जत कामिक्रभात झोन वबाऩती प्रभोद धचखरे, नगयवेवलका रता काटगामे, जमश्री लाडीबस्भे, र्ळरा भोशोड, नगयवेलक
वलजम चट
ु े रे उऩश्स्थत शोते.
नेशरू नगय झोनअॊतगित आमोश्जत कामिक्रभात झोन वबाऩती ये खा वाकाये , वलयोधी ऩष नेता तानाजी लनले,
अनतरयक्त आमक्
ु त यलीॊद्र कॊु बाये , नगयवेलक वऩॊटू झरके, धभिऩार भेश्राभ, ठदव्मा धयु डे, रयता भऱ
ु े , भननऴा कोिे , वशामक
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आमक्
ु त याजेळ कयाडे उऩश्स्थत शोते.
रक्ष्भीनगय झोनअॊतगित आमोश्जत कामिक्रभात भशाऩौय नॊदा श्जचकाय माॊच्मा शस्ते कचया डब्माॊचे लाटऩ कयण्मात
आरे. मालेऱी केंद्र ळावनाच्मा ळशय वलकाव भॊत्रारमाचे अप्ऩय वधचल दीनदमार, अनतरयक्त उऩामक्
े ालकय,
ु त जमॊत दाॊडग
नगयवेवलका लननता दाॊडक
े य, नगयवेलक रखन मेयालाय, डॉ. प्रदीऩ दावयलाय, वशामक आमक्
ु त वल
ु णाि दखने उऩश्स्थत शोते.
शनभ
ु ाननगय झोनअॊतगित आमोश्जत कामिक्रभात झोन वबाऩती बगलान भें ढे, नगयवेलक डॉ. यलीॊद्र बोमय, वतीळ
शोरे, याजेंद्र वोनकुवये , रलकुभाय फेशेते, अबम गोटे कय, नगयवेवलका वलद्मा भडाली, र्ररा शाथीफेड, कल्ऩना कॊु बरकय, रूऩारी
िाकूय, भॊगरा खेकये , भाधयु ी िाकये , उऴा ऩामरट, वशामक आमक्
ु त याजू र्बलगडे, उऩअर्बमॊता शे डाऊ, आयोग्म झोनर
अधधकायी ठदनेळ करोडे उऩश्स्थत शोते.
आवीनगय झोनअॊतगित आमोश्जत कामिक्रभात आभदाय डॉ. र्भर्रॊद भाने माॊच्मा शस्ते कचया डब्माॊचे लाटऩ
कयण्मात आरे. मालेऱी मालेऱी फवऩा ऩष नेता भोशम्भद जभार, केंद्र ळावनाच्मा ळशय वलकाव भॊत्रारमाचे अप्ऩय वधचल
दीनदमार, अनतरयक्त उऩामक्
े ालकय, नगयवेलक ठदनेळ मादल, ऩयवयाभ भानलटकय, नगयवेवलका भॊगरा राॊजेलाय,
ु त जमॊत दाॊडग
वलयॊ का र्बलगडे, स्नेशा ननकोवे, वाभाश्जक कामिकते इब्राशीभ खान, वशामक आमक्
ु त वलजम शुभणे उऩश्स्थत शोते.
वलित्र घेतरी गेरी स्लच्छतेची ळऩथ स्लच्छता अर्बमानाॊतगित ऩमािलयण ठदनाऩावन
ू वरू
ु झारेल्मा ओरा आखण
वक
ु ा कचया वलरगीकयण प्रकक्रमेचा शे तू रोकाॊऩमंत ऩोचाला, मावािी स्लमॊवेली वॊस्थाॊच्मा भाध्मभातन
ू जनजागत
ृ ी कयण्मात मेत
आशे . वोभलायी कचया डब्माॊचे लाटऩ कयण्माच्मा ननर्भत्ताने कामिक्रभाॊचे आमोजन कयण्मात आरे . मा कामिक्रभाॊभध्मे भशाऩौय
नॊदा श्जचकाय, आभदाय डॉ. र्भर्रॊद भाने, आभदाय वलकाव कॊु बाये , वलवलध झोनचे वबाऩती, अधधकाऱ्माॊनी वलवलध ठिकाणी
उऩश्स्थताॊना स्लच्छतेची ळऩथ ठदरी.
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ऩालसाळ्माऩल
ू ी आऩातकाभरन मंत्रणा सज्ज ठे ला : नंदा श्जचकाय
नदी-नारे स्लच्छतेफद्दर आढाला फैठक
ऩालवाळ्माऩल
ू ी भशानगयऩार्रकेची आऩातकार्रन मॊत्रणा
वजज कया, आलवय़क अवरेल्मा मॊत्रवाभग्र
ु ीची व्मलस्था
कया, ऩालवाळ्मात नागरयकाॊची गैयवोम शोणाय नाशी माची
काऱजी घ्मा. आऩल्मा कतिव्मात कुिरीशी शमगम करु
नका, अळा वच
ू ना भशाऩौय नॊदा श्जचकाय माॊनी केल्मा.
फध
ु लायी भनऩा भख्
ु मारमात ऩालवाळ्माऩल
ू ीच्मा ननमोजनाचा आढाला घेण्मावािी आमोश्जत फैिकीत त्मा फोरत
शोत्मा. माप्रवॊगी उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वर्भती वबाऩती वॊदीऩ जाधल, वत्ताऩषनेते वॊदीऩ जोळी, भनऩा
आय़क्
ु त अश्वलन भद
ु गर, स्थाऩत्म ल प्रकल्ऩ वलळेऴ वर्भती वबाऩती वॊजम फॊगारे, आयोग्म वर्भती वबाऩती भनोज चाऩरे,
जमेष्ि नगयवेलक नयें द्र (फाल्मा) फोयकय, अऩय आमक्
ु त डॉ. याभनाथ वोनलणे, आय. झेड. र्वठद्दकी, यलीॊद्र कॊु बाये , अनतरयक्त
उऩामक्
े ालकय, भख्
ु त जमॊत दाॊडग
ु म अर्बमॊता उल्शाव दे फडलाय, अधीषक अर्बमॊता दीऩक वोनटक्के, ठदरीऩ जाभगडे, प्रभख
ु
अश्ग्नळभन अधधकायी याजेंद्र उचके माॊच्मावश वलि झोनचे कामिकायी अर्बमॊता, वलि झोनचे वशामक आय़क्
ु त, आयोग्म झोनर
अधधकायी (स्लच्छता), उऩअर्बमॊता, आखण अन्म अधधकाऱ्माॊची उऩश्स्थती शोती.
ळशयातीर नदी, नाल्माॊच्मा वपाईचा झोनननशाम आढाला भशाऩौयाॊनी घेतरा. ळशयातीर वलवलध ठिकाणी ऩालवाऱी
नाल्माॊच्मा स्लच्छतेचा झोनननशाम आढाला मालेऱी आमक्
ु ताॊनी घेतरा. नदी-नारे आखण ऩालवाऱी नाल्माॊचा वादय कयण्मात
आरेरा अशलार वशामक आय़क्
ु ताॊनी प्रभाखणत कयाला, माची ऩाशणी वलवलध ऩदाधधकायी कऱणाय अवल्माचे वत्ताऩषनेते वॊदीऩ
जोळी माॊनी वाॊधगतरे. ळशयातीर वीभें ट योडची उॊ ची लाढरी अवल्माने नागरयकाॊच्मा घयात ऩाणी जाईर माची ळक्मता नाकायता
मेणाय नाशी. त्माभऱ
ु े वीभें ट यस्त्माचे काभ कयणाये कॊत्राटदाय आखण भनऩाच्मा मॊत्रणेने वजज याशाले, अवे ननदे ळ मालेऱी
भशाऩौयाॊनी ठदरे. अधधकाऱ्माॊनी आऩल्मा जफाफदाऱ्मा ओऱखाव्मा. ऩालवाऱी नाल्माॊच्मा वपाईची टाईभराईन वॊऩरेरी आशे . जीजी काभे र्ळल्रक आशे त ती काभे ऩढ
ु ीर वात ठदलवाॊत ऩण
ू ि कया. काभात ठदयॊ गाई झारी तय वॊफधॊ धत अधधकायी-कभिचाऱ्मालय
कायलाई कयण्मात मेईर, अवा इळायाशी भशाऩौय श्जचकाय माॊनी ठदरा.
ऩालवाळ्माभऱ
ु े ळशयात आऩातकारीन श्स्थती ननभािण झाल्माव झोनननशाम फचाल ऩथकाॊचे गिन आखण त्माॊचे
वॊऩकि क्रभाॊक नगयवेलकाॊना दे ण्मात माले. ऩालवाळ्मात ऩथठदले फॊद ऩडल्य़ाव ऩमािमी व्मलस्था ननभािण कयाली अवे ननदे ळशी
भशाऩौय नॊदा श्जचकाय माॊनी ठदरे. आयोग्म वलबागाने ऩालवाळ्मात वाथीचे योग ऩवयणाय नाशी, माची काऱजी घ्माली आखण
आलवमक औऴध ऩयु लिा आखण रवीॊची व्मलस्था कयाली, अळा वच
ू नाशी त्माॊनी केल्मा.
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फ्राम ॲळच्मा ऩन
डॉ. याभनाथ सोनलणे
ु लायऩयासाठी भनऩाचे सलयतोऩयी सहकामय : डॉ.

फ्राम ॲळ ऩन
ु लायऩय प्रक्रक्मेलय कामयळाऱा
फ्राम ॲळच्मा ऩन
ु लािऩय प्रकक्रमेवािी नागऩयू भशानगयऩार्रका वलितोऩयी वशकामि कये र, अवे आवलावन डॉ.
याभनाथ वोनलणे माॊनी ठदरे. भशाजेम्व आखण नागऩयू भशानगयऩार्रकेच्मा लतीने उद्मोग बलनातीर एभआमडीवीच्मा
कॉन्पयन्व शॉरभध्मे फ्राम ॲळ ऩन
ु लािऩय प्रकक्रमा मा वलऴमालय आमोश्जत कामिळाऱे च्मा उद्धाटनप्रवॊगी ते फोरत शोते.
व्मावऩीिालय भशाजेम्वचे वॊचारक वध
ु ीय ऩारीलार, प्रदऴ
ू ण ननमॊत्रण भॊडऱाचे वलबागीम अधधकायी याशुर लानखेड,े
डीआमवीचे वॊमक्
ु त वॊचारक ए.ऩी.धभािधधकायी, ऊजािभॊत्री माॊचे ताॊत्रत्रकी वल्रागाय ळेखय अभीन आदी उऩश्स्थत शोते.
ऩढ
ु े फोरताना वोनलणे म्शणारे, नागऩयू भशानगयऩार्रकेअॊतगित मेणाऱ्मा वलि वीभेंट यस्त्माॊच्मा काभात मानॊतय
फ्राम ॲळचा लाऩय कयण्मात मेईर. भनऩाच्मा नगययचना वलबागाद्लाया ळशयातीर कोणत्माशी फाॊधकाभारा भॊजयु ी दे ताना
फ्राम ॲळचा लाऩय शा फॊधनकायक अवेर. वन ९१-९२ च्मा काऱात ‘ऩॉलय कट’चा वाभना कयाला रागरा शोता. त्मानॊतय
ऊजािननर्भितीच्मा दृश्ष्टकोनातून कामि कयताना धोयणात्भक ननणिम ळावनारा घ्माले रागरे. ऊजािननर्भितीलय कामि कयणाऱ्मा
वॊस्था ऩढ
ु े आल्मा शोत्मा. कोऱळाऩावन
ू ऊजािननर्भिती कयताना त्मातून ४० टक्के फ्राम ॲळ तमाय शोते. २००५ भध्मे मा
ॲळचा लाऩय कयण्मात माला, अवा ळावनाने वलचाय केरा शोता. त्मालय अॊभरफजालणी कयत वन २००७-०८ भध्मे भशायाष्र
वयकायने फाॊधकाभावािी फ्रॉम ॲळचा लाऩय फॊधनकायक केरा. मा फ्राम ॲळऩावन
ऊजािननर्भितीवोफतच लाऱू तमाय
ू
कयण्माचेशी धोयण ळावनाने आखरे अवन
ू माभऱ
ु े नद्माॊभधन
ू लाऱूचा उऩवा कभी शोईर आखण लाऱुचे दय कभी शोतीर.
लाऱूच्मा दयाऩािोऩाि फाॊधकाभाचे जे दय लाढरे आशे , तेवद्ध
ु ा कभी शोतीर. फ्राम ॲळ ऩन
ु लािऩय प्रकक्रमेत नागऩयू ळशय शे
दे ळातीर प्रथभ क्रभाॊकालय आशे , अवेशी ते मालेऱी फोरताना म्शणारे.
मालेऱी फोरताना प्रदऴ
ू ण ननमॊत्रण भॊडऱाचे वलबागीम अधधकायी याशुर लानखेडे म्शणारे, भागीर दोन लऴांऩावन
ू
फ्राम ॲळ वॊदबाितीर तक्रायी वातत्माने मेत शोत्मा. आता फ्राम ॲळ ऩन
ु लािऩयावािी जणू स्ऩधािच रागरी आशे . मा ॲळऩावन
ू
वलटा फनवलण्मात मेत अवन
ू शामलेलयीर वीभें टच्मा यस्त्माॊवािीशी ॲळचा लाऩय कयता मेतो. माऩढ
ु े शी फ्राम ॲळऩावन
ू वलवलध
लस्तू तमाय कयण्मावािी तवेच ऩमािलयण वॊलधिनाच्मा दृष्टीने रागेर ती भदत कयण्मावािी तमाय अवल्माचे त्माॊनी वाॊधगतरे.
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डीआमवीचे वॊमक्
ि फ्राम ॲळच्मा ऩन
ु त वॊचारक ए.ऩी. धभािधधकायी माॊनी केंद्र ळावनाच्मा मोजनेअतॊगत
ु लािऩयावािी काम
वखोर प्रमत्न कयता मेईर माचा वलचाय वरू
ु अवल्माचे वाॊधगतरे. त्माचप्रभाणे वलदबि आखण भयािलाडा मेथीर उद्मोगधॊद्माॊना
चारना र्भऱाली मावािी वलितोऩयी प्रमत्न वरू
ु आशे . वद्मश्स्थतीत भशायाष्रात लऴािकािी ८० राख टन फ्राम ॲळ तमाय शोत
आशे . मा कामिळाऱे तून ॲळच्मा ऩन
ु लािऩयाफद्दर त्माऩढ
ु े जाऊन वलचाय केरा जाईर, अवेशी ते म्शणारे.
नागऩयू भशानगयऩार्रका आखण भशाजनको ॲळ भॅनेजभें ट ववलिवेव र्रर्भटे ड माॊच्मात झारेल्मा वाभॊजस्म
कयायानव
ु ाय आता मा दोन्शी वॊस्था फ्राम ॲळ लाऩयावॊदबाित वोफत काभ कयणाय आशे . त्माच्मा प्रवायावािी वदय कामिळाऱे चे
आमोजन कयण्मात आरे शोते.
मा कामिळाऱे त ‘भशायाष्र स्टे ट ॲळ ऩॉर्रवी’ मावलऴमालय वध
ु ीय ऩारीलार, ‘प्रॅक्टीकर ॲप्रीकेळन ऑप
मट
ु ीरॉझेन्व ऑप फ्राम ॲळ इन योड कन्वरक्ळन ॲण्ड वॉईर स्टॅ फीरॉमझेळन’ मा वलऴमालय ए.एभ र्वॊगाये , ‘मज
ू ऑप
श्जमोर्वॊथेठटक क्रे रामनवि इन रामननॊग ॲश्प्रकेळन्व इन र्वव्शीर कन्स्रक्ळन’ मा वलऴमालय अर्भत फायटक्के माॊचे व्माखाने
झारीत.
कामिक्रभाची वरु
ु लात दीऩप्रजलरनाने झारी. प्रास्तावलक भशाजेम्वचे वॊचारक वध
ु ीय ऩारीलार माॊनी केरे. वॊचारन
ल आबायप्रदळिन र्भर्रॊद यशाटगालकय माॊनी केरे.
कामिक्रभारा नागऩयू भशानगयऩार्रकेचे अधीषक अर्बमॊता भनोज तारेलाय, ठदरीऩ जाभगडे, कामिकायी अर्बमॊता
प्रळाॊत दे ळऩाॊड,े नगययचना वलबागाचे अधधकायी, भशाजेम्व आखण भशाजनकोचे अधधकायी उऩश्स्थत शोते.
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दहालीच्मा ननकारात भनऩा ळाऱे चे वलद्माथी चभकरे

तन्ली भोटघये सलयप्रथभ : भहाऩौयांच्मा हस्ते गण
ु लंतांचा सत्काय
भशायाष्र याजम भाध्मर्भक र्ळषण भॊडऱाच्मा लतीने १२ जन
ू योजी दशालीचा ननकार ऑनराईन घोवऴत झारा.
फॅरयस्टय ळेऴयाल लानखेडे वलद्माननकेतनची वलद्माधथिनी तन्ली बीभयाल भोटघये शी ९६.२० टक्के गण
प्राप्त करून भनऩा
ु
ळाऱाॊभधन
ू प्रथभ आरी आशे . ठशॊदी भाध्मभातून वॊजमनगय ठशॊदी भाध्मर्भक ळाऱे चा वलद्माथी बऩ
ू ें द्र ळाशू शा ९४.८० टक्के गुण
घेऊन तय उदि ू भाध्मभातून वाननमा ऩयलीन अब्दर
ु कादीय शी वाने गुरुजी उदि ू भाध्मर्भक ळाऱे ची वलद्माधथिनी ८८.४० टक्के
गुण घेऊन अव्लर आरी आशे .
भशानगयऩार्रकेअॊतगित भयािी, ठशॊदी, उदि ू भाध्मभातीर २८ ळाऱाॊभधन
ू २०७४ वलद्माथी ऩरयषेरा फवरे शोते.
त्माऩैकी १३९७ वलद्माथी उत्तीणि झारे. शी टक्केलायी ६७.३६ इतकी आशे . भयािी भाध्मभातन
ू जमताऱा भाध्मर्भक ळाऱे चा
रुनतक ढोंगडे (९२ टक्के) माने द्वलतीम तय फॅ. ळेऴयाल लानखेडे वलद्माननकेतनची कु. भोननका नेलाये (९०.८०) आखण जमताऱा
भाध्मर्भक ळाऱे चा आळीऴ मेडे (९०.८०) माॊनी वॊमक्
ु तऩणे नतवया क्रभाॊक ऩटकावलरा. ठशॊदी भाध्मभातून वललेकानॊदनगय ठशॊदी
भाध्मर्भक ळाऱे ची योळनी ळक्
ु रा (८७.४०) आखण रार फशादयू ळास्त्री ठशॊदी भाध्मर्भक ळाऱे ची जान्शली वोनकुवये (८५.४०)
माॊनी अनक्र
ु भे द्वलतीम ल तत
ृ ीम क्रभाॊक ऩटकावलरा. उदि ू भाध्मभातून वाने गुरुजी उदि ू भाध्मर्भक ळाऱे चा शुवेन ळेख वरीभ
खान (८७.८०) आखण एभ.ए.के. आझाद उदि ू भाध्मर्भक ळाऱे चा भो. यळीद भो. गर
ु ाभ भस्
ु तपा (८४.६०) माॊनी अनक्र
ु भे द्वलतीम
ल तत
ू डॉ. फाफावाशे फ आॊफेडकय भाध्मर्भक ळाऱे ची वप्रती ऩाॊडुयॊ ग ब्राह्भणकय
ृ ीम क्रभाॊक ऩटकावलरा. ठदव्माॊग वलद्मार्थमांभधन
(७७.८०) ठशने भनऩा ळाऱे तून प्रथभ क्रभाॊक ऩटकावलरा. भयािी भाध्मभाचा ननकारा ७१.०६ टक्के, ठशॊदी भाध्मभाचा ननकार
५८.३१ टक्के तय उदि ू भाध्मभाचा ननकार ८७.४४ टक्के रागरा. कॊु दनरार गुप्तानगय उदि ू भाध्मर्भक ळाऱे चा ननकार १००
टक्के ननकार रागरा. ळाऱे चे भख्
ु माध्माऩक भो. ळकीर अख्तय ल याजेंद्र ऩव
ु ेकय माॊचा मालेऱी भशाऩौय नॊदा श्जचकाय माॊच्मा
शस्ते वत्काय कयण्मात आरा. त्माखारोखार फॅ. लानखेडे भयािी भाध्मर्भक ळाऱे चा ननकार ९६ टक्के रागरा.
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भनऩाच्मा ळाऱाॊभधन
ू गुणलॊत ियरेल्मा वलि वलद्मार्थमांचा भनऩा भख्
ु मारमातीर डॉ. ऩॊजाफयाल दे ळभख
ु वबागश
ृ ात
झारेल्मा कामिक्रभात भशाऩौय नॊदा श्जचकाय माॊच्मा शस्ते वत्काय कयण्मात आरा. मालेऱी वलयोधी ऩष नेते तानाजी लनले,
र्ळषण वबाऩती प्रा. ठदरीऩ ठदले, क्रीडा वबाऩती नागेळ वशाये , आयोग्म वबाऩती भनोज चाऩरे, भठशरा ल फारकल्माण
वबाऩती लऴाि िाकये , फवऩा गटनेते भोशम्भद जभार, जमेष्ि नगयवेलक वन
ु ीर अग्रलार, नगयवेवलका ठदव्मा धयु डे, याकाॉ
नगयवेलक दन
ु ेवलय ऩेिे, उऩामक्
ु त डॉ. यॊ जना राडे, कामिकायी र्ळषणाधधकी र्भना गुप्ता उऩश्स्थत शोते. मालेऱी भागिदळिन
कयताना भशाऩौय नॊदा श्जचकाय माॊनी वलद्मार्थमांचे कौतक
ु केरे. ‘कॉन्व्शें ट कल्चय’च्मा बाऊगदीत भनऩाच्मा ळाऱाॊनी वॊऩादन
केरेरे मळ नक्कीच लाखाणण्माजोगे आशे , अवे म्शणत वलद्मार्थमांच्मा उजजलर बवलष्मावािी त्माॊनी ळब
ु ेच्छा ठदल्मा. भनऩा
ळाऱे तीर वलद्मार्थमांनी प्रनतकूर ऩरयश्स्थतीत केरेरी शी प्रगती ननश्वचतच कौतक
ु ास्ऩद आशे . ऩारक, भख्
ु माध्माऩक, र्ळषक
माॊनी ऩरयश्रभ घेऊन मळ वॊऩादन केल्माफद्दर त्माॊचश
े ी भशाऩौय नॊदा श्जचकाय माॊनी कौतक
ु करून अर्बनॊदन केरे. र्ळषण
वबाऩती प्रा. ठदरीऩ ठदले माॊनीशी वलद्मार्थमांचे अर्बनॊदन केरे. कामिकायी र्ळषणाधधकायी भीना गुप्ता माॊनी प्रास्तावलक केरे.
वभन्लमक वध
ु ीय कोयभकय माॊनी वॊचारन केरे.
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हजायो साधकांनी केरी एकसाथ ‘मोगसाधना’
मोगसाधना’

आंतययाष्ट्रीम मोग ददनाननभभत्त भनऩाचे आमोजन : चचत्तथयायक प्रात्मक्षऺकांनी लेधरे रऺ, स्लच्छतेची घेतरी ळऩथ
‘करू मा ननमर्भत मोगावन....’ अळा भॊगरध्लनीच्मा स्लयात शजायो मोगवाधकाॊनी एक वाथ मोगावन कयीत
वदृ
ु ढ आखण ननयोगी आयोग्मावािी ननमर्भत मोगावन कयण्माचा वॊदेळ ठदरा. नागऩयू भशानगयऩार्रकाच्मा लतीने ळशयातीर
वलवलध मोगाभ्माव भॊडऱाच्मा वशकामािने फध
ु लायी (ता.२१) मेथीर मळलॊत स्टे डडमभलय वलवल मोग ठदनाननर्भत्त कामिक्रभाचे
आमोजन कयण्मात आरे शोते.
कामिक्रभारा भख्
ु म अनतथी म्शणून केंद्रीम बऩ
ू ष्ृ ि लाशतक
ू भॊत्री ननतीन गडकयी, वलळेऴ अनतथी म्शणून ऊजािभॊत्री
तथा नागऩयू श्जल्ह्माचे ऩारकभॊत्री चॊद्रळेखय फालनकुऱे उऩश्स्थत शोते.अध्मषस्थानी भशाऩौय नॊदा श्जचकाय शोत्मा. भॊचालय
खावदाय ऩद्मश्री डॉ. वलकाव भशात्भे,आभदाय धगयीळ व्माव, आभदाय वध
ु ाकय दे ळभख
ु , आ. वलकाव कॊु बाये , कामिक्रभाचे वॊमोजक
उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वर्भती वबाऩती वॊदीऩ जाधल, वत्ताऩष नेते वॊदीऩ जोळी, वलयोधी ऩष नेते तानाजी
लनले, वलबागीम आमक्
ु त अनऩ
ु कुभाय, भनऩा आमक्
ु त अश्वलन भद
ु गर, नागऩयू वध
ु ाय प्रन्माव वबाऩती डॉ. ठदऩक म्शै वेकय,
भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके, भाजी वत्ताऩषनेते दमाळॊकय नतलायी, वशवॊमोजक ल क्रीडा वर्भती वबाऩती नागेळ
वशाये ,वशवॊमोजक ल र्ळषण वर्भती वबाऩती प्रा. ठदरीऩ ठदले, स्थाऩत्म वर्भती वबाऩती वॊजम फॊगारे, धयभऩेि झोन
वबाऩती रूऩा यॉम, भठशरा ल फारकल्माण वर्भती वबाऩती लऴाि िाकये , प्रबागाचे नगयवेलक वन
ु ीर ठशयणलाय, नगयवेवलका
उजलरा ळभाि, जनादिन स्लाभी मोगाभ्मावी भॊडऱाचे याभबाऊ खाॊडले, जमेष्ि नगयवेलक वन
ु ीर अग्रलार, भाजी स्थामी वर्भती
अध्मष वध
ु ीय याऊत, नगयवेवलका ऩल्रली ळाभकुऱे , वीभा कडू, प्रजाऩती ब्रम्शकुभायी ईवलयीम वलवलवलद्मारमाच्मा यजनी ठददी,
एनवीवीचे ग्रऩ
े ालकय, डॉ. यॊ जना राडे माॊचव
े श अधधकायी कभिचायी उऩश्स्थत
ु कभाॊडय याणा, उऩामक्
ु त यवलॊद्र दे लतऱे , जमॊत दाॊडग
शोते. कामिक्रभाचे वॊचारन ल आबाय भाजी वत्ताऩषनेते दमाळॊकय नतलायी माॊनी केरे.
केंद्रीम भॊत्री ननतीन गडकयी, ऩारकभॊत्री चॊद्रळेखय फालनकुऱे , भशाऩौय नॊदा श्जचकाय माॊच्मावश अन्म भान्मलयाॊच्मा
शस्ते दीऩप्रजलरन करून मोग ठदन कामिक्रभाचा ळब
ु ायॊ ब कयण्मात आरा. वलिप्रथभ ना. ननतीन गडकयी आखण ना. चॊद्रळेखय
फालनकुऱे माॊचा ळार,श्रीपऱ, तऱ
ु ळीचे योऩटे ल स्भनृ तधचन्श दे ऊन वत्काय कयण्मात आरा. प्रायॊ बी मोगलॊदना झारी.मानॊतय
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जनादि न स्लाभी मोगाभ्मावी भॊडऱाच्मा चभन
दे ण्मात आरेल्मा प्रोटोकॉरनव
ू े आॊतययाष्रीम मोगा ठदनावािी ियलन
ू
ु ाय
मोगावनाॊची प्रात्मक्षषके केरी. भॊचालय अवरेरी मल
ु क-मल
ु तीॊची चभू आखण भॊचावभोय अवरेरा शजायोंचा जनवभद
ु ाम एकाभागन
ू
एक मोगावने कयीत शोता. प्राथिनेनॊतय र्ळधथरीकयण अभ्माव आखण त्मानॊतय मोगावने झारी. उभ्मा आवनाॊभध्मे ताडावन,
लष
ृ ावन, ऩादशस्तावन, अधिचक्रावन, त्रत्रकोणावन आखण फवरेल्मा आवनाॊभध्मे बद्रावन, लज्रावन/लीयावन, अधि उष्रावन,
उष्रावन, उत्तानभॊडूकावन,भयीच्मावन/लक्रावन, ऩोटाच्मा आधायालय केल्मा जाणायी आवने भकयावन, बज
ु ॊगावन,ळरबावन,
प्राणामाभ आदीॊचे प्रात्मक्षषक कयण्मात आरे. त्मानॊतय ध्मान, वॊकल्ऩ आखण ळाॊतीऩाि मोगवाधकाॊनी केरा.
गल्रोगल्री मोगाचा प्रसाय कया : गडकयी
मोग शी वाधना आशे . वभाजस्लास्थ वदृ
ु ढ िे लण्मावािी मोग उऩमक्
ु त आशे . मा कामिक्रभातन
ू प्रेयणा घेऊन लऴिबय
आऩल्मा लॉडाित, भोशल्ल्मात, घयोघयी मोगाचा प्रवाय कया. माभऱ
ु े वाभान्म रोकाॊचे स्लास्थ चाॊगरे याशीर. शी आता एक
चऱलऱ फनरी अवल्माचे केंद्रीम भॊत्री ननतीन गडकयी माॊनी वाॊधगतरे.
मोगसाधकांनी घेतरी स्लच्छतेची ळऩथ
मोग

ठदनाच्मा

ननर्भत्ताने

मळलॊत

स्टे डडमभ

मेथे

एकत्रत्रत

मेणाऱ्मा

नागऩयू कयाॊवभोय

‘स्लच्छ

बायत

अर्बमाना’भधीर उऩक्रभाची भाठशती दे ण्मात आरी. ओरा आखण वक
ु ा कचया लगीकृत करूनच भनऩाच्मा स्लच्छता मॊत्रणेकडे
वोऩवलण्मात माला, मावािी भनऩाने जनजागत
ु केरी. माचाच एक बाग म्शणन
ू नागरयकाॊना मावॊदबाितीर ‘स्लच्छतेची
ृ ी वरू
ळऩथ’ केंद्रीम भॊत्री ननतीन गडकयी माॊनी मोगवाधकाॊना ठदरी.
चचत्तथयायक प्रात्मक्षऺके
वलवल मोग ठदनाच्मा आमोजनात जनादि न स्लाभी मोगाभ्मावी भॊडऱ, आटि ऑप र्रश्व्शॊ ग, भैत्री ऩरयलाय वॊस्था,
क्रीडा बायती, बायतीम लामव
ु ेना (एनवीवी), याभचॊद्र र्भळन, प्रजावऩता ब्रह्भाकुभायी ईवलयीम वलवलवलद्मारम, नागऩयू श्जल्शा
मोग अवोर्ळएळन, नागऩयू श्जल्शा क्रीडा अवोर्वएळन, गामत्री ऩरयलाय, इळा पाऊॊडेळन, वशजमोग ध्मान केंद्र, माॊच्मावश
वलवलध वॊस्थाॊचा वशबाग शोता. जनादि न स्लाभी मोगाभ्मावी भॊडऱाच्मा चभन
ू े मोग ठदनाननर्भत्त कयालमाची मोगावनाॊची
प्रात्मक्षषके करून दाखवलरी. नागऩयू श्जल्शा मोग अवोर्ळएळन,मन
ु ीटी स्ऩोटि वच्मा फारकाॊनी धचत्तथयायक प्रात्मक्षषके वादय
करून उऩश्स्थताॊची भने श्जॊकरी.मानॊतय आटि ऑप र्रलीॊग, वशजमोग ध्मान केंद्र आदीॊच्मा ऩदाधधकाऱ्माॊनी मोग, ध्मान
आदीॊची प्रात्मक्षषके वादय केरी.
ऩांढऱ्मा यं गाने व्माऩरे स्टे डडमभ
वलवल मोग ठदनाच्मा ननर्भत्ताने स्टे डडमभभध्मे एकत्रत्रत शोणाऱ्मा वाधकाॊना धलर लस्त्र ऩरयधान करून मेण्माचे
आलाशन नागऩयू भशानगयऩार्रकेतपे कयण्मात आरे शोते. त्मानव
ु ाय शजायोंच्मा वॊख्मेत धलर लस्त्र ऩरयधान करून आरेल्मा
वाधकाॊभऱ
ु े स्टे डडमभ ऩाॊढऱ्मा यॊ गाने व्माऩरे शोते. ऩाॊढऱ्मा ऩरयधानालय बगव्मा यॊ गाचा दऩ
ु ट्टा माभऱ
ु े लेगऱीच ळोबा स्टे डडमभरा
आरी शोती.
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नागऩयू ठयणाय इंडो-फ्रेंच द्वलसंफंधाचा ‘प्रॅ टपॉभय’ : ऩॉर अभयरीन

फ्रेंच व्मलसाम प्रनतननधी भंडऱाची स्भाटय भसटी-भेरो ये र प्रकल्ऩांना बेट
नागऩयु ातीर स्भाटि र्वटी आखण नागऩयू भेरो प्रकल्ऩात फ्रान्वभधीर वलवलध कॊऩन्माॊची गॊत
ु लणक
ू आशे . बवलष्मात
इॊडो-फ्रेंच द्वलवॊफॊध अधधक दृढ शोण्मावािी नागऩयू प्रॅ टपॉभि िये र, अवे प्रनतऩादन फ्रान्व वयकायच्मा द्वलऩषीम आधथिक
वॊफॊधाचे वलळेऴ प्रनतननधी ऩॉर अभिरीन माॊनी केरे.
नागऩयू स्भाटि र्वटी आखण भेरो प्रकल्ऩात गॊत
ु लणक
ु ीच्मा दृष्टीने भाठशती घेण्मावािी नागऩयु ात आरेल्मा फ्रेंच
व्मलवाम प्रनतननधी भॊडऱाने नागऩयू स्भाटि र्वटी प्रकल्ऩाची भाठशती जाणून घेतल्मानॊतय आमोश्जत चचािवत्रात ते फोरत शोते.
माप्रवॊगी भशाऩौय नॊदा श्जचकाय, उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, वलयोधी ऩषनेते तानाजी लनले, भनऩा आमक्
ु त अश्वलन भद
ु गर,
वाऊथ एर्ळमा रयजनर इकॉनॉर्भक डडऩाटि भेंटचे प्रभख
ु जॉन भाकि पेनेट, फ्रेंच डेव्शरऩभें ट एजन्वीचे डेप्मट
ु ी डामये क्टय शलि
डुब्रेर, भनऩाचे अनतरयक्त आमक्
ु त आखण स्भाटि र्वटी प्रकल्ऩाचे भख्
ु म कामिकायी अधधकायी डॉ. याभनाथ वोनलणे चचािवत्रात
वशबागी झारे शोते.
स्भाटि र्वटी आखण नागऩयू ये र प्रकल्ऩात फ्रान्वच्मा वशबागाची भाठशती दे ताना ऩॉर अभिरीन ऩढ
ु े म्शणारे,
नागऩयू शे जागनतकदृष्ट्मा भशत्त्लाचे आशे . इॊडो-फ्रेंच वॊफॊधाचे नागऩयू एक उदाशयण आशे . बवलष्मात जगातीर इतय ळशये
नागऩयू ऩावन
ू प्रेयणा घेतीर. नागऩयु ात इरेक्रीक लाशतक
ु ीवािी फ्रान्वने ३.५ र्भर्रमन मयु ो अथिवशाय्म केरे शोते. नागऩयू च्मा
वलकावावािी फ्रान्वचे वशकामि माऩढ
ु े शी वरू
ु याशीर, अवा वलवलाव त्माॊनी व्मक्त केरा.
जॉन भाकि पेनेट माॊनी वादयीकयणाच्मा भाध्मभातून नागऩयू स्भाटि र्वटी आखण नागऩयू भेरो वलकावात फ्रान्व
वयकाय आखण फ्रेंच कॊऩनीचे काम मोगदान आशे , माफाफत भाठशती ठदरी. स्भाटि र्वटी प्रकल्ऩात काभ कयणाऱ्मा ६९ कॊऩनीॊनी
फ्रेंच स्भाटि र्वटी क्रफचे वदस्मत्ल स्लीकायरे अवन
ू नागयी लाशतूक, ऊजािस्त्रोत फऱकटीकयण, वाॊडऩाणी व्मलस्थाऩन, भाठशती
आखण वॊलाद, घयफाॊधणी ननमोजन आखण ऩमिटन मा वलवलध षेत्रात वदय कॊऩनी कामियत अवल्माची भाठशती ठदरी.
फ्रेंच डेव्शरऩभें ट एजॊवीचे उऩवॊचारक शलि डुब्रेर माॊनी स्भाटि र्वटी प्रकल्ऩावािी वशामक अवरेल्मा वलवलध नव्मा
उऩकयणाॊची भाठशती वादयीकयणाद्लाये ठदरी.
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भशाऩौय नॊदा श्जचकाय माॊनी, नागऩयू स्भाटि र्वटी प्रकल्ऩात मोगदान दे णाऱ्मा फ्रान्व वयकाय आखण फ्रान्व
कॊऩऱ्माॊचे आबाय भानरे. नागऩयू स्भाटि आखण वयु क्षषत फनवलण्माव आम्शी कटीफद्ध आशोत. फ्रान्वभधीर तॊत्रसान आखण
अथिवशाय्माच्मा जोयालय ऩॅयीववायखे ळशय शोण्माव नागऩयू कुिे शी कभी ऩडणाय नाशी, अवा वलवलाव त्माॊन व्मक्त केरा.
भनऩा आमक्
ु त अश्वलन भद
ु गर म्शणारे, कुिल्माशी प्रकल्ऩावािी ताॊत्रत्रक भदत आलवमक अवते. कायण अळा
भदतीने वलचायाॊचे आदानप्रदान शोते. फ्रान्व वयकायने नागऩयू रा अळी भदत केल्माफद्दर नागऩयू च्मा लतीने आम्शी आबायी
आशोत, अवेशी ते म्शणारे.
फ्रेंच प्रनतननधी भॊडऱात वशबागी अवरेल्मा फ्रान्वभधीर टॉऩ कॊऩन्माॊच्मा प्रभख
ु ाॊनी त्माॊच्मा कामािफाफत
वादयीकयणाच्मा भाध्मभातन
ू भाठशती ठदरी.
तत्ऩल
ू ी भशाऩौय नॊदा श्जचकाय माॊनी नागऩयू भशानगयऩार्रकेच्मा लतीने ऩॉर अभिरीन माॊचे ऩष्ु ऩगच्
ु छ दे ऊन
स्लागत केरे तय फ्रेंच र्ळष्टभॊडऱाच्मा लतीने शलि डुब्रेर माॊनी भशाऩौय नॊदा श्जचकाय माॊचे स्लागत केरे. स्भाटि र्वटी प्रकल्ऩाचे
भख्
ु म कामिकायी अधधकायी डॉ. याभनाथ वोनलणे माॊनी स्भाटि र्वटी प्रकल्ऩाची वॊऩण
ू ि भाठशती वादयीकयणाच्मा भाध्मभातून
ठदरी. त्मानॊतय स्भाटि र्वटी प्रकल्ऩात कामियत अवरेल्मा एन.जे.एव. इॊश्जननअवि प्रा.र्र.च्मा वोनारी कतये माॊनी नाग नदी
ऩन
ु जीवलकयण प्रकल्ऩाची, कामिकायी अर्बमॊता (प्रकल्ऩ) नये ळ फोयकय माॊनी नाग नदी वलकाव प्रकल्ऩाची तय अशभदाफाद मेथीर
एचवीऩी डडझाईन, प्राननॊग ॲण्ड भॅनेजभेंट प्रा.र्र. चे प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩक गणेळ अठशये माॊनी षेत्राधधष्िीत वलकाव प्रकल्ऩाची
भाठशती वादयीकयणाच्मा भाध्मभातून ठदरी. फ्रेंच र्ळष्टभॊडऱाच्मा लतीने ऩॉर अभिरीन माॊनी तय नागऩयू भशानगयऩार्रका आखण
स्भाटि र्वटी प्रकल्ऩाच्मा लतीने अऩय आमक्
ु त डॉ. याभनाथ वोनलणे माॊनी आबाय भानरे.
नागऩयु ातीर वलवलध प्रकल्ऩांना बेट
फ्रान्व वयकायच्मा द्वलऩषीम आधथिक वॊफध
ॊ ाचे वलळेऴ प्रनतननधी ऩॉर अभिरीन माॊच्मा नेतत्ृ लातीर र्ळष्टभॊडऱाने
स्भाटि र्वटी अॊतगित वरू
ु अवरेल्मा वलवलध प्रकल्ऩाॊना बेट ठदरी. ३० वदस्मीम प्रनतननधीभॊडऱाॊनी तीन गटात तीन वलवलध
प्रकल्ऩाॊची ऩाशणी केरी. एका चभन
ू स्भाटि र्वटी उऩक्रभाच्मा षेत्राधधष्िीत वलकाव प्रकल्ऩाॊतगित कामि वरू
ु अवरेल्मा ऩायडीबयतलाडा-ऩन
ु ाऩयू मेथीर कामािची ऩाशणी केरी. ऩायडीतीर बलानी भॊठदयारा बेट ठदल्मानॊतय षेत्राधधष्िीत वलकाव कामािची
भाठशती जाणून घेतरी. दव
ु ऱ्मा चभत
ू ीर वदस्माॊनी नाग नदी वलकाव प्रकल्ऩारा बेट ठदरी. नाग नदीचा उगभ अवरेल्मा
अॊफाझयी तराल ते लधिभान नगय मेथीर वेंट झेवलअविऩमंतच्मा नाग नदीचा दौया कयीत वलकाव कामािची भाठशती घेतरी.
नतवऱ्मा चभन
ू े नागऩयू भेरो ये र प्रकल्ऩाच्मा कामािची भाठशती घेतरी. भेरो शाऊव मेथे प्रायॊ बी नागऩयू भेरोच्मा अधधकाऱ्माॊनी
त्माॊचे स्लागत केरे. वादयीकयणाच्मा भाध्मभातन
ू भेरोच्मा प्रगतीकामािची भाठशती भशाभेरोचे व्मलस्थाऩकीम वॊचारक फज
ृ ेळ
दीक्षषत माॊनी ठदरी. मालेऱी भशाभेरोचे कामिकायी वॊचारक याभनाथ वब्र
ु भण्मभ, भशाभेरोचे भशाव्मलस्थाऩक (प्रळावन)
अननरकुभाय कोकाटे उऩश्स्थत शोते. त्मानॊतय र्ळष्टभॊडऱाने वेंरर भॉर मेथीर आखण एअयऩोटि वाऊथ भेरो स्थानकाची तवेच
वाई भॊठदय मेथीर लामाडक्टची ऩाशणी केरी.
फ्रेंच व्मलवाम प्रनतननधी भॊडऱात टॅ क्टत्रफर इॊश्जननअरयॊग प्रा.र्र.चे व्मलवाम वलकाव प्रभख
ए. एव. बवीन,
ु
त्रफजनेव फ्रान्वचे जेयोभ जर्ु रमॊड, फ्रेंच डेव्शरऩभें ट एजॊवीचे ॲन्टोनी फज
ु , फ्रान्व दत
ू ालावाचे रूज क्रेभेंट, कौश्न्वरय जनयर
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ऑप फ्रान्व जॉन भाकि र्भगनॉन, फ्रान्व दत
ू ालावाचे अर्भत ओझा, ॲकॉय शॉटे रचे उऩाध्मष वलेताॊक र्वॊग, ॲकॉय शॉटे रचे
उऩभख्
ु म भशाव्मलस्थाऩक भनोज अग्रलार, अल्टोस्टे ऩचे डेर्भमन कॅरयमय, लेस्ट इधगवचे वलबागीम वॊचारक र्वद्धाथि दे फ,
लेलोर्रमा इॊडडमाचे प्रकल्ऩ प्रभख
ु नीयज नायॊ ग, व्मलस्थाऩक धीयज कोचे, शलि डुब्रेर, उभेळ जाधल, रुवऴत ऩडार्रमा, धगयीळ
वऩल्रई, वलनोद जोळी, डेवलड भॉस्रेकोवलज, अळोक काटे , यणलीय वाशी, श्जतेन गुरयाजानी, फ्रान्व दत
ू ालावाच्मा कौन्वीरय
इर्रका खन्ना-भान आदी प्रनतननधीॊचा वभालेळ शोता. वदय चभव
ू ोफत भनऩाच्मा लतीने कामिकायी अर्बमॊता (प्रकल्ऩ) नये ळ
फोयकय, नद्मा-वयोलये प्रकल्ऩ प्रभख
ु भो. इवयाईर, वशामक आमक्
ु त वब
ु ाऴचॊद्र जमदे ल शोते.
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ऩालसाने नक
ु सान झारेल्मा बागाची भहाऩौयांनी केरी ऩाहणी

नक
ु सानग्रस्त बागारा तातडीने भदत दे ण्माचे ननदे ळ
नागऩयु ात भॊगऱलाय २७ जन
ू योजी वकाऱऩावन
ू कोवऱरेल्मा वॊततधाय ऩालवाने जनजीलन वलस्कऱीत झारे.
अनेक वखर बागात ऩाणी र्ळयरे. झाडे उन्भऱून ऩडरी. काशी घये कोवऱरी. मा नक
ु वानग्रस्त बागारा भशाऩौय नॊदा श्जचकाय
माॊनी बेट दे ऊन तातडीने भदतकामि कयण्माचे आदे ळ ठदरे. नागऩयू ळशयातीर भव
ु ऱधाय ऩालवाचा अॊदाज रषात घेता नागऩयू
भशानगयऩार्रकेच्मा मॊत्रणेरा वजज याशण्माचे ननदे ळ माऩल
ू ीच भशाऩौय नॊदा श्जचकाय माॊनी ठदरे शोते. त्मानव
ु ाय मॊत्रणा वजज
शोती. वोभलाय २६ जूनऩावन
ू वरू
ु झारेल्मा ऩालवाचा जोय भॊगऱलायी लाढरा. माभऱ
ु े ळशयातीर अनेक वखर बागात ऩाणी
वाचरे. लाशतक
ु ीलय त्माचा ऩरयणाभ झारा. नयें द्रनगय मेथीर ऩर
ु ाखारी वाचरेल्मा ऩाण्मात काय पवरी. झोऩडऩट्टी बागातीर
नागरयकाॊची तायाॊफऱ उडारी. मा वलि ऩरयश्स्थतीचा आढाला भशाऩौय वकाऱऩावन
ू घेत शोत्मा. वकाऱी वलि झोन वबाऩती आखण
वलि आमक्
ु ताॊळी दयू ध्लनीलय वॊऩकि वाधन
ू आऩआऩल्मा झोनभधीर ऩरयश्स्थतीलय रष िे लण्माव त्माॊनी वाॊधगतरे. भनऩातीर
लरयष्ि अधधकाऱ्माॊळी वॊऩकि वाधन
ू तातडीने वलि झोनभधीर भाठशती त्माॊनी भागवलरी. जेथे भदतीची गयज आशे तेथे तातडीने
भदत ऩोशचवलण्माचे ननदे ळ भशाऩौय नॊदा श्जचकाय माॊनी ठदरे शोते.
दऩ
ु ायी त्माॊनी नक
ु वानग्रस्त बागाची आखण ऩाणी वाचरेल्मा बागाची ऩाशणी केरी. नयें द्र नगय ऩर
ु ाराशी बेट
ठदरी. तेथे वाचरेल्मा ऩाण्मात फड
ु ारेल्मा कायरा तातडीने काढण्माचे ननदे ळ त्माॊनी ठदरे. बवलष्मात ऩर
ु ाखारी ऩाणी वाचू नमे
मावािी काम उऩाममोजना कयता मेईर, मावॊदबाित त्माॊनी अधधकाऱ्माॊळी चचाि केरी. मालेऱी त्माॊच्मावोफत नगयवेवलका जमश्री
लाडीबस्भे, अनतरयक्त आमक्
ु त आय.झेड. र्वद्दीकी, कामिकायी अर्बमॊता (स्रभ) डी.डी. जाॊबऱ
ु कय, रक्ष्भीनगय झोनच्मा वशामक
आमक्
ु त वल
ु णाि दखने, झोनचे आयोग्म अधधकायी फोकाये , अर्बमॊता यलीॊद्र भऱ
ु े शोते. ऩढ
ु ीर काशी ठदलव नागऩयु ात भव
ु ऱधाय
ऩालवाची ळक्मता अवल्माने मॊत्रणा २४ ताव वजज िे लण्माचे ननदे ळ भशाऩौय नॊदा श्जचकाय माॊनी मालेऱी ठदरे. नागरयकाॊनीशी
श्जथे भदत रागेर तेथे भदत ऩोशोचवलण्माव भनऩा वजज आशे . आऩल्मा बागातीर झोन वबाऩती, नगयवेलक आखण वॊफॊधधत
अधधकाऱ्माॊनी ऩरयश्स्थती भाठशती द्माली आखण जी तातडीची भदत शली अवेर ती भागाली, अवे आलाशन भशाऩौय श्जचकाय
माॊनी मालेऱी केरे.
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नागरयकांच्मा सभस्मा प्राधान्माने सोडला : भहाऩौय

भहाऩौय, उऩभहाऩौय, आमक्
ु त मांनी सतयं जीऩयु ा ल रकडगंज झोनचा केरा संमक्
ु त दौया, नक
ु सानग्रस्त बागाचे ननय
ऩालवाच्मा ऩाण्माभऱ
ु े नागऩयु ातीर अनेक बाग प्रबावलत झारे अवन
ू नागरयकाॊच्मा घयात ऩाणी र्ळयरे आशे .
मावॊदबाित अधधकाऱ्माॊनी दषता घेऊन नागरयकाॊच्मा वभस्मा तातडीने वोडला, अवे ननदे ळ भशाऩौय नॊदा श्जचकाय माॊनी ठदरे.
भॊगऱलाय २७ जून योजी झारेल्मा भव
ु ऱधाय ऩालवाने ळशयातीर अनेक लस्त्मा जरभम झाल्मा. अनेक ठिकाणी
नक
ु वान झारे. वतयॊ जीऩयु ा झोनअॊतगित झारेल्मा नक
ु वानीचा आढाला घेण्मावािी भशाऩौय नॊदा श्जचकाय, उऩभशाऩौय दीऩयाज
ऩाडीकय, आमक्
ु त अश्वलन भद
ु गर, स्थामी वर्भतीचे भाजी वबाऩती प्रलीण र्बवीकय माॊनी वतयॊ जीऩयु ा झोन बागात वॊमक्
ु त
दौया करून तेथीर नागरयकाॊच्मा वभस्मा जाणून घेतल्मा. मालेऱी त्माॊच्मावभलेत वतयॊ जीऩयु ा झोन वबाऩती वॊजम चालये ,
नगयवेलक भशे ळ भशाजन, नगयवेवलका दग
ु ाि शत्तीिे रे, भाजी नगयवेलक वलराव ऩयाते, गण
ु लॊत झाडे, भख्
ु म अर्बमॊता वलजम
फनगीयलाय, अधीषक अर्बमॊता दीऩक वोनटक्के, कामिकायी अर्बमॊता याजेळ बत
ू कय, झोनचे वशामक आमक्
ु त प्रकाळ लयाडे ल
वॊफॊधधत अधधकायी उऩश्स्थत शोते.
मालेऱी दशीफाजाय उड्डाणऩर
ु ावभोयीर यस्ता उॊ च झाल्माने ऩालवाचे ऩाणी वयऱ उतायबागाने ऩरयवयातीर
लस्त्माॊभध्मे र्ळयल्माने नागरयकाॊची गैयवोम झाल्माचे प्रबागाचे नगयवेलक ल उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, जमेष्ि नगयवेलक
प्रलीण र्बवीकय माॊनी भशाऩौय ल आमक्
ु ताॊच्मा ननदळिनाव आणन
ू ठदरे. मालेऱी त्माॊनी नागरयकाॊळी वॊलाद वाधन
ू त्माॊच्मा
वभस्मा जाणन
ू घेतल्मा. मा बागात फऱ्माच ठिकाणी चें फय पुटरे ल चें फयलय कव्शय नाशीत. ते त्लरयत दरु
ु स्त करून कव्शय
रालण्माचे ननदे ळ भशाऩौय ल आमक्
ु ताॊनी ठदरे. ऩालवाचे ऩाणी कुणाच्मा घयात जाणाय नाशी त्मादृष्टीने ऩाईऩराईन टाका ल
ऩाणी अडणाय नाशी त्मादृष्टीने त्लरयत उऩाममोजना कया, अवे ननदे ळ ठदरे.
झाडे चौक रारगॊज ळेजायी भनऩाच्मा फस्तयलायी भाध्मर्भक ळाऱे त भोठ्मा प्रभाणात ऩाणी र्ळयल्माने वलद्माथांची
गैयवोम झाल्माने तेथीर चें फय त्लरयत स्लच्छ कया ल ऩाण्माचा प्रलाश वयु ऱीत कयण्माचे ननदे ळ मालेऱी भशाऩौय ल आमक्
ु ताॊनी
ठदरे. तवेच मा ऩरयवयातीर आय.डी.ऩी. अॊतगित फाॊधण्मात आरेल्मा नाल्मातीर गाऱ त्लरयत काढण्माचे ननदे ळ ठदरेत. मा
ऩरयवयात कचऱ्माचे ढीग ल वापवपाई ननमर्भत करून ऩरयवय स्लच्छ करून औऴध पलायणी कया, अवेशी ननदे र्ळत केरे.
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रकडगंज झोनभध्मे घेतरी आमक्
ु तांनी आढाला फैठक
मानॊतय आमक्
ु त अश्वलन भद
ु गर ल उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय माॊनी रकडगॊज झोनअॊतगित मेणाऱ्मा प्रबागातीर
नगयवेलकाॊची ल झोनअॊतगित मेणाऱ्मा वॊफॊधधत अधधकाऱ्माॊची तातडीची फैिक फोरावलरी. मालेऱी आमक्
ु ताॊनी वॊफधॊ धत वलि
प्रबागातीर नगयवेलकाॊच्मा वभस्मा जाणन
ू घेतल्मा. मालेऱी रकडगॊज झोनचे वबाऩती दीऩक लाडीबस्भे, स्थामी वर्भतीचे
भाजी वबाऩती ल जमेष्ि नगयवेलक नयें द्र (फाल्मा) फोयकय, प्रदीऩ ऩोशाणे, अननर गें डये , ळेऴयाल गोतभाये , याजकुभाय वाशू,
नगयवेवलका वयीता कालये , भननऴा अतकये , जमश्री यायोकय, ननयॊ जना ऩाटीर, भख्
ु म अर्बमॊता वलजम फनगीयलाय, अधीषक
अर्बमॊता दीऩक वोनटक्के, कामिकायी अर्बमॊता वी.जी. धकाते, कामिकायी अर्बमॊता याजेळ बत
ू कय, वशामक आमक्
ु त वब
ु ाऴ
जमदे ल तवेच वॊफॊधधत वलबागाचे अधधकायी उऩश्स्थत शोते. मालेऱी भा. ननगभ आमक्
ु ताॊनी ऩाणी वाचण्माचे नेभके कायण
त्माॊनी जाणन
ू घेतरे. ऩठशल्माच ऩालवात जय मा लस्त्माॊभध्मे ऩाणी र्ळयरे अवेर तय बवलष्मात अळी ऩरयश्स्थती उद्बलणाय
नाशी मावािी तातडीने उऩाममोजना कयण्माचे आदे ळ त्माॊनी मालेऱी वॊफॊधधत अधधकाऱ्माॊना ठदरे . ऩालवाचे ऩाणी नाल्माभध्मे
वोडण्माची व्मलस्था वदोऴ अवेर तय ती तातडीने दरु
ु स्त कया. गडय राईन स्लच्छ कया, अवे ननदे ळशी त्माॊनी ठदरे. ऩाण्य़ाचा
ननचया कयण्मावािी तातडीने उऩाममोजना कया अवे ननदे ळ त्माॊनी झोनच्मा अधधकाऱ्माॊना ठदरे. रकडगॊज झोनभध्मे गडय
राईन रशान अवल्माने भोठ्मा आकायाची गडय राईन टाकण्माचे आदे ळ आमक्
ु ताॊनी ठदरे. नागरयकाॊना कुिराशी त्राव शोणाय
नाशी माची वलळेऴ दखर घेण्मात माली, अळी वच
ू ना मालेऱी आमक्
ु ताॊनी केरी.
दौऱ्माप्रवॊगी ऩरयवयातीर नागरयकाॊच्माशी त्माॊनी बेटी घेतल्मा. त्माॊच्माळी वॊलाद वाधत वभस्मा जाणून घेतल्मा.
भशानगयऩार्रका आऩल्मा वभस्मा वोडवलण्मावािी आखण मेणाऱ्मा आऩत्तीचा वाभना कयण्मावािी वदै ल तत्ऩय आशे माफाफत
भशाऩौय आखण आमक्
ु ताॊनी नागरयकाॊना आवलस्त केरे.

