नांदेड िज हा नागरी व छता अिभयानात मराठवाड्यात अ वल, उमरीचे हागणदारीम!
ु "साठी कौतूक
िज हािधकारी काकाणी यां या (य)नाला यश

नांदेड, िद. 13 :- व छ महारा01 अिभयानातंग2त हागणदारीम!
ु व व छ शहरां या कामािगरीसाठी नांदेड िज 3ा या
िशरपेचात मानाचा दहु ेरी तूरा खोवला गेला आहे. व छ भारत अिभयान-नागरी 8े9ात औरंगाबाद िवभागांतग2 त सवा2 िधक
शौचालय बांधकाम पणु 2 के याब<ल नांदेड िज 3ाचा तसेच मराठवाडा िवभागात पिहली हागणदारीम!
ु नगरपरीषद
ठरले या उमरी नगरीचा आज मंबु ईत म?ु यमं9ी देव@A फडणवीस यां या ह ते िवशेष स)कार करCयात आला.
िज हा यावतीने िज हािधकारी सरु शे काकाणी यांनी हा स)कार ि वकारला, तर उमरी नगरपDरषदे यावतीने नगराEय8
बाळासाहेब देशमख
ु , उपाEय8 राजाबाबू सारडा, म?ु यािधकारी िनता अंधारे यांनी स)कार ि वकारला.
मंबु ईत झाले या या काय2 Hमात यासपीठावर गहृ (Kामीण) राMयमं9ी दीपक के सरकर, म?ु य सिचव वाधीन 8ि9य,
नगरिवकास िवभागा या सिचव मनीषा Nहैसकर, नगरपािलका ((शासन) संचालनालयाचे आय!
ु िवर@Aिसंग उपि थत होते.
नांदेड िज 3ात व छ महारा01 अिभयानांतग2 त नागरी 8े9ातील व छता अिभयानासाठी िज हािधकारी सरु शे काकाणी
यांनी पढु ाकाराने िनयोजन के ले. )यां या नेत)ृ वाखालील िज 3ातील बारा नगर पDरषदा व चार नगरपंचायतीमEये व छता
मोिहमांचे िनयोजनबR (य)न करCयात आले. )यामळ
ु े या नगरपरीषदा-नगरपंचायतीमEये व छता या घटकासाठी
सकारा)मक पधा2 सUु झाली. िज 3ात 2015 मEये नगरपDरषदा आिण पंचायत सिम)यांमधील साव2 जिनक तसेच वैय!"क
व छता घटकांचा आढावा घेCयात आला. )यानंतर शौचालय बांधकामाचे उ<ीY ठरिवCयात आले. या नगरीपDरषदांमधील
साव2 जिनक व छतेसाठी सामहु ीक (य)नांबरोबरच िविवध घटकांना (ो)साहीत करCयासाठीही (य)न करCयात आले. तर
दस
ु रीकडे वैय!"क शौचालय बांधकामासाठी नगरपरीषद (शासन िवभागा या बैठक"त वारंवार आढावा घेCयात आला.
)याबाबत थािनक वराMय सं थांतील पदािधकारी, (ितिनधी यां यासह अिधकारी, कम2 चाZयांशी सम[वय साधून (य)न

करCयात आले. यामळ
ु े च शौचालयां या बांधकामाला अपे8ीत गती िमळाली. )या\ारे बांधकामांचे फोटोही राMयात सवा2 िधक
(माणात नांदेड िज 3ातून अपलोड करCयात आले. शौचालय बांधकामाचे उ<ीष्ट 22 हजार 927 इतके होते. )यापैक"
आता 13 हजार 701 शौचालयांचे बांधकाम पणु 2 होत आले आहे. )यातील 8 हजार 167 बांधकामांचे फोटो अपलोड
करCयात आले आहे. साव2 जिनक तसेच वैय!"क शौचालयां या अिभयानात तbबत 30 हजार 330 तास इतcया तासांचे
dमदान करCयात आले आहे.
िज 3ातील नागरी भागातील व छता अिभयानाने गती घेतली आहे. Kामीण तसेच नागरी भागातील व छता अिभयानात
िज हा कुठ याही पDरि थतीत मागे राहe नये यासाठी िज हा (शासन (य)नशील अस याची (ितH"या िज हािधकारी dी.
काकाणी यांनी य! के ली आहे. िडस@बर 2016 अखेर भोकर, हदगाव, मदु खेड, अधा2 पूर व माहeर या सहा नगरपरीषदा तर
जानेवारी 2017 अखेर देगलूरसह, िबलोली, धमा2 बाद, कं धार, िकनवट व कंु डलवाडी व लोहा नगरपरीषदा हागणदारीम!
ु
करCयाचा संक प अस याचेही )यांनी सांिगतले. नायगाव व िहमायतनगर नगरपंचायती या हागणदारीम!
ु "साठी माच2 2017
पयfतचा कालावधी िनधा2 रीत के ला आहे.
िज हािधकारी dी. काकाणी यांनी नगरपरीषद (शासन िवभागा या अिधकारी िवgा गायकवाड यां यासह, सव2 च
नगरपरीषद-नगरपंचायतीचे म?ु यािधकारी यां या (य)नांचेही कौतूक के ले आहे. या नागरी भागातील नागDरकांनी व छता
मोिहमेत सH"य सहभाग घेऊन, नांदेड िज 3ाला नागरी व छता अिभयानातही अKेसर ठेवCयात योगदान gावे, असे
आवाहनही के ले आहे.
हागणदारीम!
ु महारा01ा या िनधा2 रात नांदेडही आघाडीवर...
व छ महारा01 अिभयानात 2 आँcटjबर 2017 पयfत पणु 2 राMय हागणदारीम!
ु करCयाचा िनधा2 र म?ु यमं9ी देव@A
फडणवीस यांनी मंबु ईतील या काय2 Hमात य! के ला. काय2 Hमासाठी उपि थत गहृ (Kामीण) राMयमं9ी दीपक के सरकर,
म?ु य सिचव वाधीन 8ि9य, नगरिवकास िवभागा या सिचव मनीषा Nहैसकर, नगरपािलका ((शासन) संचालनालयाचे
आय!
ु िवर@Aिसंग यांनीही या िनधा2 रा या फलकावर वा8Zयाही के या. )याच(माणे नांदेड िज हा यावतीने िज हािधकारी
dी. काकाणी यांनीही वा8री के ली. नांदेड िज हयातील नागरीक नेहमीच सकारा)मक (य)नांना साथ देतात. या )यां या
पाठबळावरच नांदडे िज हाही व छतेत आघाडीवर राहील याच िवkासाने वा8री के याचे िज हािधकारी dी. काकाणी
यांनी नमूद के ले.

