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स्लच्छ बायत अभबमाना अंतगगत भ.
भ.न.ऩा.
ऩा.केन्द्रीम कामागरम ऩरयसयात भा.
भा.भहाऩौय ल

आमक्
ु त मांच्मा उऩस्स्थत स्लच्छता अभबमान अधधकायी ल कभगचायी मांनी घेतरा सहबाग

स्लच्छ बायत अभबमाना अॊतगगत नागऩयू भशानगयऩाभरकेच्मा लतीने भवव्शीर राईन स्स्थत भख्
ु मारमात आज
ददनाॊक 01 ऑक्टोंफय, 2016 योजी वकाऱी 7 ते 9 लाजेदयम्मान भा.भशाऩौय श्री.प्रलीण दटके, भा.आमक्
ु त श्री.श्रालण
शडीकय, अततरयक्त आमक्
ु त डॉ.याभनाथ वोनलणे माॊनी स्लत् शातात झाडू घेलन
ू श्रभदानाव प्रायॊ ब केरा ल स्लच्छता
अभबमानात वशबाग घेतरा.
मालेऱी भख्
ु मारम ऩरयवयातीर ल भख्
ु म ईभायतीच्मा लयच्मा भाऱमालयीर तट
ु रेरे राकडी ल रोखॊडी पतनगचय
वादशत्म, प्रास्टीक ल उऩमोगात नवरेरे कुरय ल उऩमोगात नवरेल्मा लस्तु ल वादशत्म शटवलण्मात आरे. ल स्लच्छता
अभबमान भोठमा प्रभाणात याफवलण्मात आरा. मालेऱी तनगभ आमक्
ु त माॊनी अऩय आमक्
ु त डॉ.याभनाथ वोनलणे ल
वशा.आमक्
ु त श्री.प्रकाळ लयाडे माॊना अवे तनदे ऴ ददरेत की, जे राकडाचे पतनगचयची दरू
ु स्ती करून कामागरमीन काभात
उऩमोग कयता मेईर त्माॊची दरू
ु स्ती कया, फॊद ऩडरेरे कुरय भोठमा प्रभाणात आढऱरे त्माची वध्
ु दा दरू
ु स्ती करून
उऩमोगात आणण्मावायखे अवल्माव त्माॊनावध्
ू दा उऩमोगात आणून खचागची फचत कयाली, ल जे वादशत्म तनकाभी अवेर
त्माॊचे भल्
ु माॊकन करून बॊगाय वलकण्माफाफत तनवलदा काढा ल जे वादशत्म कोणत्माच काभाचे नाशी त्माची मादी तमाय कया
ल बॊगाय भागी राला अवे तनदे ऴ ददरे.
मालेऱी भा.भशाऩौय श्री.प्रलीण दटके, भा.तनगभ आमक्
ु त श्री.श्रालण शडीकय ल अततरयक्त आमक्
ु त डॉ.याभनाथ
वोनलणे, उऩामक्
ु त श्री.यवलॊद्र दे लतऱे माॊनी भख्
ु मारमात वलग वलबाग प्रभख
ु ाॊच्मा कामागरमाची प्रत्मष ऩाशणी करून
स्लच्छतेचा आढाला घेतरा मालेऱी भा.भशाऩौय, आमक्
ु त ल अततरयक्त आमक्
ु त माॊनी भख्
ु मारम ऩरयवयात स्लच्छता करून ल
कचया गोऱा करून अधधकायी ल कभगचा-माॊ वभलेत स्लच्छ बायत अभबमान उऩक्रभात वक्रीम वशबाग घेतरा. मालेऱी
आमक्
ु त म्शणारे जवे आऩण आऩरे घय नेशभी स्लच्छ ठे लतो त्माच बालनेतन
ू प्रत्मेक अधधकायी ल कभगचायी माॊनी कामागरम
स्लच्छ ल तनटनेटके ल वॊद
ु य ठे लण्माकयीता कतगव्म बालनेतून कामग कयाले अवे आलाशन भा.भशाऩौय श्री.प्रलीण दटके माॊनी
केरे ल कामागरमाच्मा भबॊतीलय थक
ॊू ू नमे ल भबॊती खयाफ करू नमे अळा वच
ू ना परक राला.
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मालेऱी उऩ आमक्
ु त श्री.यवलन्द्द्र दे लतऱे , वशा.आमक्
ु त श्री.प्रकाळ लयाडे, आयोग्म अधधकायी डॉ.प्रदीऩ दावयलाय,
नगयमॊत्री श्री.भनोज तारेलाय, कामग.अभबमॊता याजेळ बत
ु कय, कामग.अभबमॊता भशे ळ गप्ु ता, श्री.अतनरूध्द चैगॊजकय, ऩरयलशन
व्मलस्थाऩक श्री.भळलाजी जगताऩ, स्थालय अधधकायी श्री.आय.एव.बत
ु े, कामगकायी अभबमॊता श्री.डी.डी.जाॊबऱ
ु कय, तनगभ
अधधषक श्री.पागो उके, ऩळधु चकीत्वा अधधकायी डॉ.गजेन्द्द्र भशल्रे, वशा.अभबमॊता (वलद्मत
ु ) श्री.भानकय, वशा.अस्ग्नळभन
अधधकायी श्री.वतु नर याऊत, केळल कोठे , याजु बाॊडायकय, स्जतें द्र तोभय ल वलग वलबागाचे वलबाग प्रभख
ु ल वलग वलबागाचे
फशूवॊख्म अधधकायी अभबमॊता ल कभगचायी उऩस्स्थत याशून मा स्लच्छता अभबमानात वक्रीम वशबाग घेतरा.
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2 ऑक्टोफय याष्ट्रपऩता भहात्भा गांधी मांच्मा जमंती ददना ननभीत्त भ.
भ.न.ऩा.
ऩा. तपे भहाऩौय,
भहाऩौय,

उऩभहाऩौय,
उऩभहाऩौय, भा.
भा. आभदाय ल भ.
भ.न.ऩा.
ऩा. आमक्
ु त मांच्मा उऩस्स्थतीत ळहयात पलपलध दिकाणी
स्लच्छ बायत अभबमान अंतगगत उऩक्रभ

स्लच्छ

बायत

अभबमाना

अॊतगगत

2

ऑक्टोफय

याष्ट्रवऩता

भशात्भा

गाॊधी

माॊच्मा

जन्द्भददनी

नागऩयु

भशानगयऩारीके तपे वॊऩण
ु ग ळशयात ल 10 झोन स्तयालय स्लच्छता अभबमान भोठमा प्रभाणात याफवलण्मात आरे. प्रायॊ बी भा.
भशाऩौय श्री. प्रवलण दटके, उऩभशाऩौय श्री. वतीळ शोरे, ल भ.न.ऩा. आमक्
ु त श्री.श्रालण शडीकय, अऩय आमक्
ु त डॉ. याभनाथ
वोनलणे माॊनी वकाऱी 07:00 लाजता व्शे यामटी चौक स्स्थत याष्ट्रवऩता भशात्भा गाॊधी माॊच्मा ऩत
ु ऱमारा ऩष्ट्ु ऩशाय अऩगण
करून वलन्रभ अभबलादन केरे. तवेच

07:30 लाजता गोकूऱऩेठ चौक स्थानी भाजी ऩॊतप्रधान रारफशादयु ळास्त्री माॊच्मा

प्रततभेरा ऩष्ट्ु ऩशाय अऩगण करून वलनम्र अभबलादन केरे. भ.न.ऩा. च्मा स्लच्छ बायत अभबमानाची ळब
ु ायॊ ब केरे. मालेऱी
आयोग्म वभभतीचे वबाऩती श्री.दे लेंद्र भेशय, उऩामक्
ु त श्री. यवलॊद्र दे लतऱे , वशा. आमक्
ु त श्री. प्रकाळ लऱ्शाडे, स्थालय अधधकायी
श्री. आय.एव. बत
ू ,े कामगकायी अभबमॊता श्री. डी.डी. जाॊबऱ
ू कय आदद उऩस्स्थत शोते.
प्रायॊ बी भा. भशाऩौय माॊनी धयभऩेठ झोन अॊतगगत याभनगय चौक ते अॊफाझयी भागग स्स्थत दशरटॉऩ भागागलय
भख्
ु म यस्त्मालयीर उॊ चालयीर झाडे, गलत, कचया, प्रास्स्टक ल इतय केय-कचया भोठमा प्रभाणात काढून गोऱा कयण्मात
आरा. मा अभबमानात भा. भशाऩौय श्री. प्रवलण दटके, भ.न.ऩा. आमक्
ु त श्री. श्रालण शडीकय, आभदाय श्री. प्रकाळ गजभबमे,
आयोग्म वभीतीचे वबाऩती श्री. दे लेद्र भेशय, धयभऩेठ झोन वबाऩती श्रीभती लऴाग ठाकये , अप्ऩय आमक्
ु त डॉ. याभनाथ
वोनलणे,

उऩामक्
ु त श्री. यलीॊद्र दे लतऱे , वशा. आमक्
ु त श्री. भशे ळ भोयोणे, प्रकाळ लयाडे, कामगकायी अभबमॊता श्री. वॊजम

गामकलाड, आयोग्म अधधकायी डॉ. प्रदीऩ दावयलाय, भाजी नगयवलेक श्री. फाफा भैंद, नगयमॊत्री श्री. भनोज तारेलाय,
ऩळधु चककत्व अधधकायी डॉ. गजेंद्र भशल्रे, ग्रीन व्शीजर पाऊॊडेळन श्री. कौस्तुल चॎ टजी, दषा फोयकय, वयू बी जैस्लार,
माॊचव
े श भ.न.ऩा. ळाऱे चे भळषक ल वलद्माथी अॊफाझयी तराला वॊलधगन वभभतीचे श्री. याभ भज
ॊु े माॊचव
े श वलवलध वाभास्जक
वॊस्था तवेच भ.न.ऩा. ऩदाधधकायी/अधधकायी वभलेत स्लच्छ अभबमानाव वशबाग घेतरा ल स्लच्छता उऩक्रभ याफवलरे .
मालेऱा भा. भशाऩौय श्री. प्रलीण दटके ल आ. प्रकाळ गजभबमे, आमक्
ु त श्री. श्रालण शडीकय, डॉ. याभनाथ वोनलणे मा
ऩरयवयातीर नागरयकाॊच्मा घयो-घयी जालन
ू स्लच्छता अभबमानाचे भशत्ल ऩटलन
ू दे ऊन मा उऩक्रभारा वशबागी शोण्माचे
जनतेरा आव्शान कयीत शोते शे वलळेऴ.

ये ल्ले स्टे ळन ऩरयसयात भहाऩौय, आमक्
ु त ल पलबागीम ये ल्ले प्रफंधक मांचे उऩस्स्थतीत स्लच्छता अभबमान संऩण
ू ग ये ल्ले स्टे ळन
ऩरयसयात स्लच्छता अभबमान याफपलण्मात आरे.

फडी स्स्थत भख्
ु म ये ल्ले स्टे ळनच्मा शोभ प्रॎ टपाभग ल वलग प्रॎ टपाभगलय नागऩयू भशानगयऩाभरका ये ल्ले प्रळावन ल
वॊत तनयॊ कायी चॎयीटे फ पाऊॊडेळनच्मा वॊमक्
ु त वलद्मभाने स्लच्छता अभबमान भोठमा प्रभाणात याफवलण्मता आरा.
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मालेऱी भा. भशाऩौय श्री. प्रलीण दटके, आयोग्म वभभतीचे वबाऩती श्री. दे लेंद्र भेशय, भ.न.ऩा. आमक्
ु त श्री. श्रालण
शडीकय, अश्माप्रकाये वॊऩण
ू ग नागऩयू ळशयात वलग झोन आळीनगय, भॊगऱलायी, वतयॊ जीऩयु ा, रकडगॊज, नेशरूनगय, धॊतोरी,
रक्ष्भीनगय, गाॊधीफाग, शनभ
ु ानगय तवेच वलवलध दठकाणी झोन वबाऩती भा. नगयवेलक, भ.न.ऩा.ऩदाधधकायी, अधधकायी,
आभदाय, रोकप्रतततनधी, स्लमॊवेली वॊस्था, भळषक, वलद्माथी, कभगचायी, ळावकीम कामागरमे माॊनी श्रभदान करून
जनवशबागातून स्लच्छ बायत अभबमान अॊतगगत स्लच्छता उऩक्रभ व्माऩक प्रभाणात याफवलण्मात आरे. मा अभबमान
ळशयातीर

नागरयक

स्लमॊवेली

वॊस्था,

भ.न.ऩा.

ऩदाधधकायी,

भा.

नगयवेवलका, अधधकायी/कभगचायी,

कामागरमे

माॊनी

स्लमॊत्पुतीऩणे वशबागी झाल्माफद्दर भा. प्रलीण दटके ल भ.न.ऩा. आमक्
ु त श्री. श्रालण शडीकय माॊनी धन्द्मालाद व्मक्त केरे.
वलबागीम ये ल्ले प्रफॊधक श्री. ब्रिजेळकुभाय गप्ु ता, भ.न.ऩा. अऩय आमक्
ु त डॉ. याभनाथ वोनलणे, ए.डी.आय.एभ.
श्री. त्रीरेक कोठायी, भवतनअय डी.वी.एभ. श्री. के.के. भभश्रा, जनवॊऩकग अधधकायी श्री. प्रलीण ऩाटीर ल वॊत तनयॊ कायी चॎयीटे फ
रस्टचे षेत्रीम वॊचारक आय.एभ. ळभाग, श्री. अवलनाळ नेभानी, घनळाभदाव केवलानी, यभेळ कयभचॊदानी आदीॊनी रयजव्शॎ ळन
काऊॊटय, ऩावगर ऩरयवय, 18 नॊ. प्रॎ टपाभग, ऩाककिंग ऩरयवय ल वॊऩण
ू ग प्रॎ टपाभग आदी बागात स्लत् कपरूण स्लच्छता
अभबमान याफवलण्मात आरा मालेऱी प्रास्टीक ऩन्द्नी, प्रास्टीक फॉटर, खयाग ऩन्द्नी, केय कचया गोऱा कयण्मात आरा.
मालेऱी ये ल्ले स्थानकालय उऩस्स्थत नागरयक ल प्रलावाॊनी दाद ददरी.

आम.क्रीन नागऩयू स्लमंसेली संस्थेतपे ये ल्लेस्टे ळन च्मा सयू ऺा भबंतीलय आदीलासी धचत्र

भख्
ु म ये ल्ले स्टे ळन वभोयीर वयु षा भबॊतीलय भोठमा प्रभाणात ऩाण खयाग थॊक
ु ी ल अस्लच्छ भबॊती ददवतात. मा
वलग भबॊती स्लमॊवेली वॊस्था ‘आम.क्रीन’ नागऩयू तपे वलग वयू षा भबॊतीरा आकऴगक ऩेंट ल यॊ गयॊ गोटी करून त्मा वयु षा भबॊती
स्लच्छ करून आदीलावी आटग ”लायरी ऩेटीॊग“ धचत्र ये खाटून भबॊती आकऴगक कयण्मात आरे. जेणेकरून कोणीशी मा भबॊतीलय
थक
ू णाय नाशी ककॊला ऩेळाफ कयणाय नाशी ल त्मा भबॊती वयू षीत याशतीर मा अभबनल कल्ऩनेतन
ू स्लच्छता अभबमान ये ल्ले
स्टे ळन ऩरयवयात याफवलण्मात आरे. मा अभबनल कराकृतीचे भा.भशाऩौय श्री.प्रलीण दटके, भ.न.ऩा.आमक्
ु त श्री.श्रालण शडीकय
ल वलबागीम ये ल्ले प्रफॊधक श्री.ब्रिजेळकुभाय गुप्ता, भ.न.ऩा.अऩय आमक्
ु त डॉ.याभनाथ वोनलणे, आयोग्म वभभती वबाऩती
श्री.दे लेन्द्द्र भेशय माॊनी मा दठकाणी बेट दे लन
ू आम क्रीन नागऩयू स्लमॊवेली वॊस्थेचे ऩदाधधकायी श्रीभती लॊदना भज
ु ुभदाय,
वॊददऩ अग्रलार, अस्जॊक्म ठोकये , जमददऩ भोधी, ळब
ु भ वोनी, ळब
ु भ ळेंड,े अनॊत ददले आदी कराकायाॊचे त्माॊचे मा स्तत्ृ म
उऩक्रभाचे कौतक
ु करून अभबनॊदन केरे अश्माप्रकाये स्लच्छता अभबमान याफवलण्मात आरे.

नेताजी भाकेट भसताफर्डी ऩरयसयात ऩश्चीभ नागऩयू चे आभदाय सध
ु ाकय दे ळभख
ु ल संदीऩ जाधल मांचे नेतत्ृ लात स्लच्छता
जनजागयण यै री

ऩस्श्चभ नागऩयू चे आभदाय श्री.वध
ु ाकय दे ळभख
ु माॊचे नेतत्ृ लात ऩस्श्चभ नागऩयू ातीर भवताफडी, नेताजी भाकेट,
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भोदी नॊ. 2, ये ल्लेऩर
ु भवताफडी टे कडी, वदय, व्शे यामटी चौक आदी ऩरयवयात स्लच्छता अभबमान जनजागयण यै री काढण्मात
आरी. मालेऱी नागरयकाॊनी स्लच्छतेचे भशत्ल वलऴद करून वाॊगण्मात मेत शोते.
मा यॎ रीत भा.भशाऩौय श्री.प्रलीण दटके, भा.तनगभ आमक्
ु त श्री.श्रालण शडीकय माॊनी वशबागी शोऊन उऩस्स्थताॊचा
उत्वाश लाढवलरा. मा यॎ रीत प्राभख्
ु माने भाजी उऩभशाऩौय ल ज्मेष्ट्ठ नगयवेलक श्री.वॊदीऩ जाधल, धयभऩेठ झोन वबाऩती
श्रीभती लऴाग ठाकये , नगयवेवलका श्रीभती वॊगीता धग-शे , नगयवेवलका भभना ततडके, नगयवेवलका रता मादल, ददऩक धग-शे ,
अभय ऩायधी, गुड्डूबाई, वततळ लडे, अरूण भेटी आदी प्राभख्
ु माने वशबागी झारे शोते.

खाभरा बाजी फाजाय ते बें र्डे रे-आऊट रयंगयोर्ड ऩरयसयात स्लच्छता अभबमान

रक्ष्भीनगय झोन क्रॊ.1 अॊतगगत खाभरा बाजी फाजाय ते बें डे रे-आऊट ते आऊटय रयॊग योड ते लधाग योड ऩालेतो
मा भख्
ु म यस्त्मालयीर फाजाय ऩरयवयातीर स्लच्छता अभबमान भोठमा प्रभाणातत याफवलण्मात आरे. मालेऱी वॊऩण
ू ग
ऩरयवयातीर झाडे झड
ू ऩे, गलत,केय कचया उचरन
ू स्लच्छ कयण्मात आरे.
मालेऱी भा.भशाऩौय श्री.प्रलीण दटके, आमक्
े द्र भेशय, अऩय
ु त श्री.श्रालण शडीकय, आयोग्म वभभती वबाऩती श्री.दे लन्द्
आमक्
ु त डॉ.याभनाथ वोनलणे, वबाऩती श्री.गोऩार फोशये , उऩामक्
ु त श्री.यवलन्द्द्र दे लतऱे , डॉ.प्रदीऩ दावयलाय, वशा.आमक्
ु त
श्री.गणेळ याठोड, कामगकायी अभबमॊता श्री.भशे ळ गप्ु ता, वलराव पडणलीव, रोककभग नगयमॊत्री, वलकाव अभबमॊता, वलबागातीर
फशुवॊख्म कभगचायी ल ऩरयवयातीर ळाऱे चे वलग भळषक ल वलबागातीर कभगचायी अधधकायी ल वलवलध स्लमॊवेली वॊस्थेचे
ऩदाधधकायी आलजन
ूग उऩस्स्थत याशून स्लच्छता अभबमान भोठमा प्रभाणात याफवलण्मात आरे.
शनभ
ु ान नगय झोन क्रॊ. 3 अॊतगगत जूनी ळक्र
ु लायी स्स्थत याष्ट्रवऩता भशात्भा गाॊधी माॊचे प्रततभेरा भा.उऩभशाऩौय
श्री.वततळ शोरे माॊनी ऩष्ट्ु ऩशाय अऩगण करून वलनम्र अभबलादन केरे. मालेऱी झोनच्मा वबाऩती श्रीभती स्लाती आखतकय,
भाजी वबाऩती श्रीभती वायीका नाॊदयु कय, नगयवेलक डॉ.छोटू बोमय, झोनचे वशा.आमक्
ु त श्री.याजेळ भबलगडे, कामगकायी
अभबमॊता श्री.काॊतीकुभाय वोनकुवये , नागयी ववु लधा केन्द्द्राचे प्रबायी अभबमॊता श्री. आय.एभ. काॊफऱे आदी आलजन
ुग उऩस्स्थत
शोते.
मानॊतय भ.न.ऩा.च्मा शनभ
ु ान नगय झोन अॊतगगत स्लच्छता अभबमानारा प्रायॊ ब झारा. क्रीडा चौक शनभ
ु ाननगय,
भानेलाडा चौक, तुकडोजी ऩत
ु ऱा ऩरयवय, छोटा ताजफाग ऩरयवय, जूनी ळक्र
ु लायी ऩरयवय आदी बागात भोठमा प्रभाणात झाडे,
झड
ु ऩे, प्रास्टीक वऩळव्मा ल केय कचया, ओरा कचया ल वख
ु ा कचया लेगलेगऱा फोयीभध्मे बयण्मात मेत शोता. उचरन
ू
स्लच्छता अभबमान याफवलण्मात आरा. मालेऱी भ.न.ऩा.ळाऱे चे भळषक ल वलद्माथी माॊनी वपाई अभबमान यॎ री काढून
ऩरयवयात जनजागत
ृ ी केरी.
गाॊधीफाग झोन क्रॊ.6 अॊतगगत स्लच्छता अभबमानात भोठमा प्रभाणात याफवलण्मात आरे. प्रायॊ बी झोनच्मा
वबाऩती श्रीभती वलद्मा कन्द्शे ये ल ज्मेष्ट्ठ नगयवेलक श्री.प्रपुल्र गुडदे ऩाटीर, भदशरा ल फारकल्माण वभभतीच्मा वबाऩती
श्रीभती यश्भी पडणलीव माॊनी गाॊधीफाग धचताय ओऱ स्स्थत याष्ट्रवऩता भशात्भा गाॊधी माॊचे प्रततभेरा ऩष्ट्ु ऩशाय अऩगण करून
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मालेऱी वशा.आमक्
ु त श्री.अळोक ऩाटीर, भाजी नगयवेवलका श्रीभती भवॊधत
ु ाई दे शरीकय, शत्तीयोग अधधकायी
श्रीभती जमश्री थोटे , फाजाय अधधषक श्री.ददनकय उभये डकय ल फशुवॊख्म अधधकायी कभगचायी उऩस्स्थत शोते. नॊतय वॊऩण
ू ग
गाॊधीफाग ल भशार ऩरयवयात स्लच्छता अभबमान याफवलण्मात आरे. अळा प्रकाये स्लच्छ बायत अभबमाना अॊतगगत
भ.न.ऩा.च्मा वलगच दशाशी झोनभध्मे स्लच्छता अभबमाना अॊतगगत वॊऩण
ू ग ऩरयवयात प्रबातपेयी काढून स्लच्छतेफाफत
जनजागत
ृ ी करून स्लच्छ बायत, स्लस्थ बायत अवे नाये दे ण्मात मेत शोते.
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र्डेन्द्भाकग एम्फेसीचे टॉभ सॅफेस्टीन माची भ.
भ.न.ऩा.
ऩा.रा सददच्छ बेट
भशाऩौय ल आमक्
ु त व्दाया स्लागत भ.न.ऩा.च्मा वलवलध वलकाव काभाची घेतरी भादशती. बायतातीर डेन्द्भाकग
दत
ु ालावातीर इनोव्शे ळन वेंटय चे टे प्मट
ु ी शे ड श्री.टॉभ वेफेस्टीन माॊनी आज ददनाॊक 3 ऑक्टोंफय योजी भशाऩौय श्री.प्रलीण
दटके माॊची वददच्छा बेट घेतरी. मालेऱी भशाऩौय श्री.प्रलीण दटके माॊनी श्री.टॉभ वेफस्
े टीन माॊचे तऱ
ू ळी योऩटे ल त्रीळताब्दी
ग्रॊथ दे ऊन त्माचे शाददगक स्लागत केरे.
मालेऱी वत्ताऩष नेते श्री.दमाळॊकय ततलायी, अऩय आमक्
ु त डॉ.आय.झेड.भवद्दीकी, ऩरयलशन वभभतीचे वबाऩती
श्री.नये न्द्द्र (फाल्मा) फोयकय, भदशरा फारकल्माण वभभतीच्मा वबाऩती श्रीभती यश्भी पडणलीव, धयभऩेठ झोन वबाऩती
श्रीभती लऴाग ठाकये , नगयवेलक श्री.याजेळ घोडऩागे, नगयवेवलका श्रीभती वभु भत्रा जाधल, नगयवेवलका श्रीभती जमश्री
लाडीबस्भे, भाजी नगयवेलक श्री.वॊदीऩ गलई आदी उऩस्स्थत शोते.
मालेऱी श्री.टॉभ वॎफेस्टीन माॊनी भनोगत व्मक्त कयताॊना म्शणारे की, नागऩयू ळशयाची स्भाटग भवटी म्शणन
ू
तनलड झारी आशे , आऩण स्भाटग भवटी अॊतगगत कोणत्मा वख
ू ववु लधा ऩयू वलणाय माफाफत भादशती जाणून घेण्मावाठी भी मा
ळशयात आरो आशे . स्भाटग भवटी म्शणून तनलड झारेल्मा जमऩयू , काकीनाडा आदी ळशयारावध्
ु दा बेट ददरी......
नागऩयू ळशय स्भाटग भवटी अॊतगगत कोणत्मा जनतेरा वख
ु ववु लधा ऩयू वलणाय माफाफत भी उत्वक
ु आशे , डेन्द्भाकग
शा दे ळ रशान आशे ऩण वलकवीत दे ळ आशे . मेथीर भख्
ु म उद्मोग शा दग्ु ध व्मलवाम आशे , नलतत्रासानाच्मा भाध्मभातन
ू मा
दे ळाचे चाॊगरी प्रगती केरी आशे . उद्मोगात मा दे ळाचे नाॊल रौकीक केरे आशे , नागऩयू ळशय शे वॊत्र्माकयीता प्रभवध्द ळशय
अवन
ू नागऩयू ळशय स्भाटग भवटी अॊतगगत कोणत्मा वख
ू ववू लधा ऩयू वलणाय आशे .
मालेऱी भादशती दे ताॊना भा.भशाऩौय श्री.प्रलीण दटके माॊनी वाॊधगतरे की, नागऩयू ळशय दे ळाच्मा ह्दमस्थानी
लवरेरी आशे . मा ळशयातून दे ळाच्मा चायशी फाजूरा दऱणलऱण लाशतक
ू व्मलस्था आशे , नागऩयू ळशयात 24X7 शी ऩाणी
ऩयू लठा मोजनेभऱ
ु े भफ
ु रक ऩाणी ऩयु लठा भभऱारा आशे , तवेच 330 MLD चा STP प्राॊट वरू
ू कयण्मात मेत आशे . तवेच
रशान रशान STP प्राॊट तमाय कयण्मात मेत आशे , रॊडनस्रीट मोजना, नागनदीचा वलकाव आयाखडा, भेरो ये ल्ले तवेच केंद्र
ल याज्म वयकायचे वलग प्रभख
ु मोजना ल वॊस्था नागऩयू ळशयात मेत आशे . भवभें ट यस्ते, ऩाकींग व्मलस्था, ग्रीन फव फाफत
भादशती दे लन
ू नागऩयू ळशय शे राजेस्टीक शफ फनण्माचा भागागलय आशे . नॊदग्राभ मोजना याफवलण्माचा वलचाय वरू
ु अवन
ू
स्भाटग भवटी अॊतगगत ळशयातीर जनतेरा चाॊगल्मा वख
ु ववू लधा उऩरब्ध करून दे ण्माचा भानव भा.भशाऩौय माॊनी मालेऱी
व्मक्त केरा. वॊचारन जनवॊऩकग अधधकायी अळोक कोल्शटकय माॊनी केरे.
टॉभ वॎफेस्टीन माॊना आमक्
ु त श्री.श्रालण शडीकय माॊनी वादयीकयणाव्दाये ददरी भादशती. डेन्द्भाकग चे दत
ु ालावातीर
डेप्मट
ु ी शे ड श्री.टॉभ वॎफेस्टीन माॊनी भ.न.ऩा.आमक्
ु त श्री.श्रालण शडीकय माॊची त्माॊचे कषात बेट घेतरी. मालेऱी भा.तनगभ
आमक्
ु त माॊनी श्री.छत्रऩती भळलाजी भशायाज वबागश
ृ ात भ.न.ऩा.च्मा वलवलध मोजना ल उऩक्रभाची ऩालय प्रेजेंटेळन व्दाये
वादयीकयणाव्दाये भादशती ददरी.
मालेऱी भा.तनगभ आमक्
ु त माॊनी अॎडव्शाॊटेज नागऩयू राजेस्टीक शफ, भेरो, भभशान प्रकल्ऩ माभऱ
ु े ळशयाचा
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झऩाटमाने वलकाव शोणाय आशे , ळशयाचे एततशावीक भशत्ल, तरालाचा वलकाव, स्भाटग ऩमागलयण, स्भाटग गव्र्शन्द्व, स्भाटग
भरव्शीॊग, ऩॎनवीटी, नाग रयव्शय, डेव्शल्ऩभें ट, STP लाटय भॎनेजभें ट, फ्रड भॎनेजभें ट, 24X7 ऩाणी ऩयु लठा, लाशतक
ू वध
ु ायणा,
स्रभ लस्त्माचा वलकाव, रॉ ड भॎनज
े भें ट, रान्द्वऩोटग

भॎनज
े भें ट ल इतय ऩामाबत
ववू लधा कवे ऩयू वलणाय माफाफत
ू

वादयीकयणाव्दाये भादशती ददरी. मालेऱी श्री.टॉभ वॎफेस्रीन माॊनी नागऩयू ळशय शे दे ळाच्मा भध्मबागी लवरेरे ळशय आशे ल
मा ळशयारा ऐततशावीक भशत्ल अवल्माचे वाॊगीतरे, स्भाटग भवटी कयीता नागऩयू ळशय उऩमक्
ु त ळशय अवन
ू मा ळशयाच्मा
झऩाटमाने वलकाव ल भोठे प्रकल्ऩ ळशयात मेत अवल्माफद्दर आनॊद व्मक्त करून वब
े छा ददल्मा.
ु च्
मालेऱी अऩय आमक्
ु त डॉ.आय.झेड.भवद्दीकी, उऩामक्
ु त श्री.यवलन्द्द्र दे लतऱे , भख्
ु म अभबमॊता श्री.उल्शाव दे फडलाय,
कामगकायी अभबमॊता वलगश्री ददरीऩ जाभगडे, वॊजम गामकलाड, नये ळ फोयकय, भशे ळ गप्ु ता, अतनरूध्द चैगॊजकय, ऩरयलशन
अधधकायी श्री.भळलाजी जगताऩ आदी उऩस्स्थत शोते.
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नागऩयू होणाय जागनतक दजागचे ळहय- भुख्मभंत्री दे लेंर पर्डणलीस
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मेणाया काऱ भदहरा उद्मोस्जकांचा : केंरीम भंत्री ननतीन गर्डकयी
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