
 
मभयज-रातूय जरदतू येल्ले  
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ळेखय गामकलाड बा.प्र.वे.  
जजल्शाधधकायी, वाॊगरी 



प्रस्तालना 
गेरे दोन लऴे दषु्काऱाच्मा झऱा भशायाष्रातीर रोक वशन कयत अवताना ककभान 

पऩण्माचे ऩाणीदेखीर उऩरब्ध कयणे जजककयीचे ठयत आशे . अळातच रातूयवायख्मा जजल््माच्मा 
ठठकाणी ऩाणीफाणी उद बलरी. 

रातूयची ऩाणीफाणी रषात घेऊन भुख्मभॊत्री ना . देलेंद्र पडणलीव माॊनी प्रवॊगी रातूयरा 
येल्लेने ऩाणी ठदरे जाईर, माची ग्लाशी ठदरी शोती. मा ऩार्शलवबूमभलय रातूयरा उजनी धयणातून ऩॊढयऩूय 
मेथून ऩाणी देण्माचा पलचाय प्रायॊबी कयण्मात आरा. भात्र, काशी अडचणीॊभुऱे ऐनलेऱी मभयजशून ऩाणी 
देण्माचा ऩमावम ऩुढे आरा.  

जजल्शा प्रळावन, भशायाष्र जीलन प्राधधकयण आणण येल्ले प्रळावनाच्मा टीभलकव ने बगीयथ 

प्रमत्नाॊनी शा ऩमावम वाथव ठयलत भदतकामावचा एक नला अध्माम मरठशरा. मा ऐततशामवक प्रमोगाकडे 
वॊऩूणव देळाचे रष रागरे शोते. येल्ले व्शॎगन्वभधून खऱ्मा अथावने रातूयकयाॊना ‘जीलन’ मभऱारे आणण 
जगण्माची आळाशी… मा वलव प्रमोगावाठी केरेरे कष्ट वाथवकी रागरे , माचे भरा व्मजततळ् 
वभाधान आशे.  प्रळावकीम कायककदीत भाझ्मा शातून घडरेल्मा काशी चाॊगल्मा गोष्टीॊभधीर शी 
अनोखी गोष्ट आशे.  

प्रळावनात आऩत्तीरा वुवॊधी भानून काभ केल्माव आणण त्मारा वलाांची वाथ 
राबल्माव अळतमप्राम गोष्टीदेखीर कयणे ळतम शोते . शे मळलधनुष्म आम्शी ऩेररॊ … अळा 
प्रवॊगाभध्मे आरेरे अनुबल इतय प्रळावकीम अधधकाऱ्माॊना उऩमोगी ठयाले , मा शेतूने 15 
ठदलवाॊच्मा कारखॊडात केरेल्मा मा  ऐततशामवक प्रमोगाची भाठशती वाॊगणायी शी छोटीळी वधचत्र 
ऩुजस्तका कयताना भरा भनस्ली आनॊद शोत आशे.  

 
वाॊगरी              (ळेखय गामकलाड)  
                    भा.प्र.से  
ठद. 1 भे 2016      जजल्शाधधकायी, वाॊगरी 

 



भा. ऩॊतप्रधान माॊच्माकडून गौयल 
 

 
 

“कें द्र वयकायने येल्लेदलाये रातूयरा ऩाणी 
देण्माचा उऩक्रभ याफलरा तो तनजर्शचतच 
कौतुकास्ऩद आशे . वलव जगबयातीर 
प्रवायभाध्मभाॊवाठी शी एक भोठी फातभी शोती . 
ज्मा गतीने प्रळावनाने येल्लेदलाये रातूयरा ऩाणी 
ठदरे, त्मावाठी ते प्रळॊवेव ऩात्र आशेतच.” 

 
(ठद. 14 एपप्रर 2016 योजी ―भन की फात ‖ मा दयूधचत्रलाणी ल 
आकाळलाणीलय प्रवारयत झारेल्मा कामवक्रभातीर) 



ऩणूण षभतेच्मा 25 राख लरटवण ऩाणी अवरेल्मा  50 टॉकच्मा व्शॎगनभधून रातूयरा ऩाणी ददरे 
जात आशे. रातूयभधीर जनतेरा ददरावा देण्मावाठी शी भोशीभ वुरू याशणाय आशे. 

भा. ना. वुयेळ प्रब ू
येल्लेभॊत्री 

दषु्काऱग्रस्त बागातीर जनतेरा ददरावा देण्मावाठी भशायाष्र ळावन आणण येल्ले भॊत्रारमाने 
प्रमतनाॊची लळकस्त केरी आशे. 

भा. ना. देलेंद्र पडणलीव 
भुख्मभॊत्री, भशायाष्र 

 
याज्माच्मा एका जजल््मात ऩाणीटॊचाई  अवताना दवुया जजल्शा भदतीरा धालनू  गेरा आशे. तमाभुऱे 

रातूयरा ऩाणी देण्माचे  ऩणु्माचे काभ  वाॊगरीकयाॊनी केरे आशे. 
भा.   ना. चॊद्रकाॊत ऩाटीर 
ऩारकभॊत्री, वाॊगरी 

 
मा मोजनेवाठी आलश्मक अवरेरी वलण काभे लेऱेलय जरद गतीने ऩणूण कयण्मावाठी जजल्शाधधकायी 
तवेच भशवूर प्रळावन, भशायाष्र जीलन प्राधधकयण आणण इतय  अधधकायी आणण कभणचाऱमाॊनी अशोयात्र 
काभ केरे, तमाचे आऩल्मारा कौतुक आशे. 

भा. ना. एकनाथ खडवे 
       भदत आणण ऩनुलववन भॊत्री,  
 

रातूयची जनता तशानेने व्माकुऱ अवताना वाॊगरी - लभयजच्मा जनतेने येल्लेव्दाये ऩाणी देण्माच्मा 
ननणणमारा ऩादठॊफा  ददरा ल वलण मॊत्रणेने मधु्द ऩातऱीलय काभ करून रातूयरा रलकयात रलकय 50 

व्शॎगन्वव्दाये ऩाणी ददरे. वाॊगरीकयाॊचे रृदम पाय भोठे आशे. रातूयची ऩारकभॊत्री म्शणून भी वाॊगरीच्मा 
जनतेचे जाशीय आबाय भानत.े 

भा. ना. ऩॊकजा भुॊडे-ऩारले 

     ग्राभपलकाव भॊत्री तथा ऩारकभॊत्री रातूय 



ऩाण्मावाठी दाशी ठदळा… 
रातूय ळशयाची रोकवॊख्मा 5 राख आशे . खाजगी फोअयलेरची वॊख्मा 

अधधक…. वतत ऩाणी उऩवा … 
ऩरयणाभ फोअयलेर कोयड्मा 
ठणठणीत…  अळात 
ननवगाणनेशी ऩाठ फपयलरी … 
भाॊजया धयण ऩाणरोट षेत्रात 
3 लऴे ऩाण्माचा दठऩूव नाशी … 
ळतेी आणण मळषणाच्मा 
भशानगयीत ऩाण्माची भात्र 
लानला तनभावण झारी ! 
रातूयकयाॊची अलस्था म्शणजे 
ऩाण्मावाठी दाशी ददळा , आम्शा 
फपयलळी जगददळा … अळी 
शोऊन रातूयभध्मे ऩाणीफाणी 
ननभाणण झारी ! भग वुरू 
झारा ऩाण्माच्मा 
थेंफाथेंफावाठी वॊघऴण!  

 



भा. भुख्मभॊत्री ऩाशणी ल फैठक 

 
 
रातूयची ऩाणीफाणी ... ऩाण्मावलना ननयाळ झारेरे , लणलण बटकॊ ती कयणायी 

भाम रेकयॊ …  शय तऱशेने उऩाम कयण्मावाठी ळावनाची धडऩड … आळचेा फकयण 
ददवरा… तमातूनच ऩुढे आरा येल्लेद्लाये ऩाणी ऩोशोचलण्माचा ऩमाणम … आधी 
ऩॊढयऩूयशून आणण अॊनतभत् 350 ककरोभीटय दयू अवरेल्मा  लभयजशून…  



ऩठशरी फैठक - मभयज 

 
ददनाॊक : 5 एवप्रर 2016, स्थऱ : ळावकीम वलश्राभगशृ , लभयज… लेऱ 

वकाऱी 11 ची… खचाखच गदी… प्रळावननक अधधकाऱमाॊची आणण भाध्मभ 
प्रनतननधीॊची… नागरयकाॊवाठीशी ऐकालॊ ते नलरच ! रातूयरा ऩाणी द्मामचॊ 
आणण ते ऩण येल्लेनॊ… काशीतयीच काम? कवॊ ळक्म आशे? अळा प्रनतफिमा… 
श्री. भकयॊद देळऩाॊडे माॊनी भाॊडरी वॊकल्ऩना आणण जजल्शा प्रळावनाने ददरा  
शभ शोंगे काभमाफचा वलश्लाव … चचाण झडरी , ऩाशणी झारी … ठयरॊ तय 
ठयरॊ… ऩाणी द्मामचॊ ते येल्लेनॊ आणण लभयजेतूनच ... रागा काभारा .. अवे 
भॊत्रीभशोदमाॊचे आदेळ… प्रळावनाचाशी भनाळी ननधाणय… शै तय्माय शभ! 

 



४८ तावात कृती आयाखडा  
एकच ध्माव , 

रातूयरा ऩाणी 
ऩाठलण्माची आव… गतीनॊ 
चाकॊ  फपयरी … अलघ्मा 
48 तावातच कृती 
आयाखडा कागदालय 
उतयरा ल मोजनेरा 
ताॊत्रत्रक भॊजुयी देण्मात 

आरी.  आलश्मक जरलादशन्मा , ऩॊऩ , भनुष्मफऱ माॊची आखणी … ळावकीम 
भॊजुऱमाॊवाठी ऩत्रप्रऩॊच… रेकीच्मा रग्नारा लधुपऩत्मारा जळी छोट्मा -छोट्मा 
गोष्टीॊलय फायकाईने रष ठेलाले रागते , अगदी तवेच  जजल्शाधधकायी ळेखय 

गामकलाड माॊच्मा भागणदळणनाखारी भशायाष्र जीलन प्राधधकयणचे अधीषक 

अलबमॊता एभ . एभ. गयॊड,े कामवकायी अमबमॊता वुयेळ  वाठदगरे, प्रल्शाद ऩाॊडे 
आणण त्माॊचे वशकायी , ठेकेदाय ळळाॊक जाधल काभ कयत शोते … झोकून 
देऊन, तशानबूक शयऩून… 

 



चयखुदाई काभाव रगेचच प्रायॊब 

 
शी गणणतॊ भाॊडण्मात दोन ददलव दोन लभननटाॊवायखे बुयणकन  उडारे . 
गुढीऩाडव्माची ऩयुणऩोऱीची गोडी जजबेलय ठेलनू कागदालय कृती 
आयाखडा प्रतमषात उतयलण्माची लेऱ झारी. रगेचच ददनाॊक 9 एवप्रररा 
काभाव प्रतमष प्रायॊब शोऊन चयखुदाईच्मा काभाचा नायऱ पुटरा… 
 

 
 



ऩन्नाव टॉकववच्मा रेनचे आगभन  

            
ऩुणे वलबागीम येल्ले व्मलस्थाऩक माॊनीशी येल्ले ऐलजी यॉकेटच्मा गतीने 
अजस्तततलात अवरेल्मा मॊत्रणेची, माडाणतीर व्शॎगन्व, नदीघाट, जरळुद्धीकयण कें द्र 

माॊची ऩाशणी केरी. दवुऱमा ददलळी  9 एवप्रररा कोटा (याजस्थान) मेथीर येल्ले 

लकण ळॉऩ मेथे देखबार, दरुूस्ती (भेनटेनन्व), टॉकयची वपाई, यॊगकाभ, अॊतगणत 

स्लच्छता ऩूणण शोऊन 50 टॉकवणची रेन कोटा -भुॊफई-ऩुणे भागे लभयजभध्मे 
दाखर झारी. नेशभी तेर लाशून नेणाये शे टॉकवण लापेने स्लच्छ कयण्मात 
आरे. (स्टीभ क्रीन्ड) 



चरा चरा ये ऩाणी बरूमा.. 
 

चयखुदाईचे काभ ऩूणण शोण्माव आठलडा जाणाय शोता . दवुयीकड े50 टॉकवणची 
रेन मेऊन थाॊफरी शोती . तमाभुऱे येल्ले प्रळावनाच्मा ऩामाॊना आणण भनाराशी 
लबॊगयी, अळी अलस्था… एक पोन ठेलरा की दवुया… येल्ले तय आरी… आता ऩाणी 
बयामचे शोते . जजल्शा प्रळावनाने प्रॎटपॉभणलय काशी टॉकवण बयता मेतीर का , अळी 
वलचायणा येल्लेरा केरी . येल्लेने ततऩयतेने यात्रीतून प्रॎटपॉभणलय 10 टॉकवण बयरे . ते 
देखीर दोन ऩॎवेंजय फकॊ ला एक्स्प्रेव रेनच्मा भध्मॊतयात … 10 एवप्रररा दऩुायी  1 

लाजता ऩुणे वलबागीम येल्ले भॊडऱाकडून 10 टॉकवण बयण्माचे आदेळ प्राप्त झारे. दऩुायी 2 
ते यात्री 7 आणण ऩुन्शा यात्री 9 ते ऩशाटे 4 लाजेऩमतं शे काभ झारे. 



ऩठशरी जरदतू यलाना 
 
11 एवप्रर योजी येल्ले प्रळावनाच्मा वशकामाणने अजस्ततलात अवरेल्मा मॊत्रणेच्मा 

भाध्मभातून ल येल्लेचा ऩाणीऩुयलठा वलस्कऱीत शोऊ न देता 10 लॎगन्वभधून 5 राख 

लरटवण ऩाणी घेऊन ऩदशरी जरदतू येल्ले वकाऱी 11 लाजता रातूयकडे यलाना झारी. 
दवुऱमा ददलळी ती ऩशाटे रातूयरा ऩोशोचरी.  



यात्रॊठदन आम्शा मुद्धाचा प्रवॊग… 
 
 
 
 
 
 
भशायाष्र जीलन 

प्राधधकयणकडून  
वगळ्मा 
औऩचारयकता 
ऩणारा रालून 
जरलादशनी 
टाकण्माचे काभ 
मुद्ध ऩातऱीलय  
केरे. वलण 
दठकाणच्मा जरलादशन्मा टाकण्माच्मा काभाचा 
पडळा केलऱ आठलडाबयात ऩाडरा.. 



ऐततशामवक शैदयखान पलठशयीची स्लच्छता! 

 

 

 

भशानगयऩामरका प्रळावनाकडून ऐनतशालवक शैदयखान वलदशयीतीर झाडे-
झुडऩे काढून, कचया काढून वलिभी लेऱेत स्लच्छता… 

 



ठदव उगलरा जीलनाची आळा घेऊन 

        
रातूयकयाॊवाठी 12 एवप्ररची ऩशाट नला ददलव , नली आळा , जीलनाची नली उभेद 
अवा घेऊन आरी . झुॊजुभुॊजु व्शामच्मा लक्तारा जरदतूचे रातूयभध्मे आगभन 
झारे आणण एकच जल्रोऴ झारा . पुरे आणण ऩुष्ऩगुच्छ घेऊन एलढ्मा ऩशाटे 
रातूयकय येल्लेच्मा स्लागतारा आरे . ळावनाने ददरेरा ळब्द ऩाऱरा आणण 
प्रळावनाने आऩल्मावाठी यात्रीचा ददलव केरा , माची भनोभन खात्री जनतेरा 
ऩटरी. वलणवाभान्म रातूयकयाॊनी भनाऩावून लभयजकयाॊना वराभ केरा ! 
जजल्शाधधकायी ऩाॊडुयॊग ऩोरे माॊनी ऩाणी लाशतूक कयणाऱ्मा येल्लेचे भुख्म चारक 
डी.ऩी. लाकडे, वशाय्मक चारक कभरेळकुभाय मवॊग , गाडव प्रळाॊत जानयाल माॊचे 
ऩुष्ऩगुच्छ देऊन स्लागत केरे . 



वाथी शाथ फढाना…  

 

 

 



जरस्तॊब उबायणी… 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

दवुयीकडे येल्ले वामडड ॊगजलऱ ऩाणी बयण्माची व्मलस्था कयण्मावाठी जरस्तॊबाॊची 
उबायणी  

 



अखेय तो षण आरा… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
वाॊगरी आणण रातूय प्रळावनाची मॊत्रणा 15 ददलव याफ-याफ याफरी. यात्रीचा ददलव 
केरा. तशानबूक शयऩून , अॊग झाडून देऊन काभ केरे . आणण 19 एवप्ररच्मा यात्री 
अखेय तो षण आरा. 50 लानघणीॊची रेन यात्री 11 लाजता रातूयकड ेयलाना झारी .  

काभ कयणाऱमा प्रतमेकाचा चेशया थकरेरा अवरा तयी तमा चेशऱमालय एक 
तेज शोते वभाधानाचे आणण श्रभवापल्माचे , कतवव्मऩूतीचे… 
 



गौयल भोटयभनचा…  
 
 

 

 

ऩाण्माच ेयेल्लेच ेवायथ्म भुख्म 
भोटायभन वुननर खोत आणण 
वशाय्मक भोटायभन फी . ज.े ऩोऱेकय 
माॊनी केरे. तमाॊचा वतकाय आभदाय 
वुयेळ खाड ेआणण जजल्शाधधकायी 
ळेखय गामकलाड माॊच्मा शस्त े
कयण्मात आरा. 

 

 

 

 

 

 

 
 



भॊत्री भशोदमाॊची रातूयरा बेट आणण ठदरावा 
 

 
 

भशवूर, भदत ल ऩनुलणवन भॊत्री एकनाथयाल खडवे आणण 
ऩारकभॊत्री ऩॊकजा भुॊडे माॊनी 5 एवप्रर योजी रातूय ळशयारा बेट देलनू 
येल्ले स्थानक ऩरयवयाची ऩाशणी केरी आणण ऩॊधया ददलवात 
ऩाणीऩयुलठा वुरु कयण्माची ग्लाशी ददरी.  

 
 



 

अवाध्म ते वाध्म करयता वामाव! 

 
 
जजल्शाधधकायी ऩाॊडुयॊग ऩोरे माॊच्मा नेततृलाखारी भशवूर , भशायाष्र जीलन 

प्राधधकयण, भशाऩालरका, भशावलतयण आदद मॊत्रणाॊभधीर अधधकायी आणण 
कभणचाऱमाॊनी अशोयात्र ऩरयश्रभ घेलून येल्लेने मेणाये ऩाणी उतयलून घेणे , तमाची 
जरळुद्धीकयण कें द्राऩमतं लाशतूक कयणे आणण तेथून ळशयात तमाचे वलतयण 
कयणे मा फाफीॊवाठी आलश्मक अवणाऱमा वुवलधाॊची उबायणी केरी .  



अपलयत ऩरयश्रभ! 

 
 
 
जजल्शाधधकायी ऩाॊडुयॊग ऩोरे माॊच्मा भागणदळणनाखारी मा मॊत्रणाॊचे 

वुभाये 20 अधधकायी, 50 ऩेषा जास्त कभणचायी आणण 200 भजयुाॊनी 
अवलयत ऩरयश्रभ घेलनू आलश्मक ती मॊत्रणा उबायण्माचे काभ केरे.  

 



रातूय मेथीर पलठशयीची व्मलस्था.. 

 
 
वलदशयीची स्लच्छता आणण डागडुजी केल्मानॊतय ऩाणी उतयलनू 

वलशीयीऩमतं नेण्मावाठी वुभाये 850 भीटय राॊफीची लवभेंटची जरलादशनी 
फववलण्मात आरी आशे.  

 
 
 
 
 
 
 



 

रातूयभध्मे 8 टॉकय ऩॉईंटव   … 

 
 
वलदशयीत वाठवलरेरे ऩाणी टॉकयभध्मे बयण्मावाठी 8 टॉकय ऩॉईंट 

कयण्मात आरे अवून , वलदशयीलय 20 अश्लळक्ती षभतेच्मा 12 भोटायी 
फववलण्मात आल्मा आशेत . तमाॊना लीज ऩयुलठा कयण्मावाठी स्लतॊत्र 
फपडय देण्मात आरे आशे . वलदशयीऩावून जरळुद्धीकयण कें द्राऩमतं ऩाणी 
लाशून नेण्मावाठी वुभाये 3 फकरोभीटय राॊफीची जरलादशनी अॊथयण्मात 
आरी आशे. वलशीयीबोलती वॊयषक जाऱी फववलण्मात आरी आशे.  

 



रातूय - देळभुख माॊची पलशीय आरी भदतीरा… 

 
येल्लेने आणरेरे ऩाणी येल्ले 

स्थानकाजलऱीर एव. आय. देळभुख माॊच्मा 
ळेतातीर वलदशयीत वाठलरे जाते . मा 
वलदशयीची ऩाणी वाठवलण्माची षभता 
वुभाये 22 राख लरटय अवून वलदशयीची 
डागडुजी कयण्मात आरी आशे . वलदशयीतीर 
ऩाणी जरलादशनीद्लाये ‘आली’ मेथीर 
जरळुद्धीकयण कें द्राऩमतं नेरे जात अवून 
तेथनू तमाचे वलतयण टॉकयद्लाये केरे जाते. 

 



ऩाणी पलतयणाची व्मलस्था… 

 
 
 ऩाणी वलतयणाच्मा लेऱी वॊफॊधीत प्रबागातीर यदशलाळाॊच्मा प्रानतननधीक 

स्लरुऩात व्माशी घेतल्मा जात आशेत . ऩाणी वलतयणाॊलय भशाऩालरकेचे तवेच 
याज्म ळावनाचे अधधकायी -कभणचायी रष ठेलून आशेत . भशाऩालरकेभापण त ऩाणी 
वलतयीत कयण्मात मेणाऱमा टॉकयलय ‘जी.ऩी.एव.’ मॊत्रणा फववलण्मात आरी आशे . 
दययोज वलतयीत कयण्मात आरेल्मा आणण दवुऱमा ददलळी कयण्मात मेणाऱमा 
ऩाण्माची ववलस्तय भादशती नागरयकाॊना भशाऩालरकेच्मा वॊकेतस्थऱालय उऩरब्ध 
करुन देण्मात आरी आशे . 



स्लागत जरदतूाच…े 

जजल्शाधधकायी ऩाॊडुयॊग ऩोरे माॊच्मा भागणदळणनाखारी भनऩा 
आमकु्त वुधाकय तेरॊग , भशायाष्र जीलन प्राधधकयणाचे अधधषक 
अलबमॊता वतीळ वुळीय आणण कामणकायी अलबमॊता प्रलीण ऩाटीर , याज्म 
वलद्मतु भॊडऱाचे कामणकायी अलबमॊता वुयेळ पेये  माॊच्मा टीभने एक्वरॊट 
लकण डन केरे. 

श्री. ऩोरे माॊनी ऩाणी लाशतूक कयणाऱमा येल्लेचे भुख्म चारक 
डी.ऩी. लाकडे, वशाय्मक चारक कभरेळकुभाय लवॊग, गाडण प्रळाॊत जानयाल 
माॊचे ऩषु्ऩगुच्छ देऊन स्लागत केरे.  



भा. ऩारकभॊत्री चॊद्रकाॊत (दादा) ऩाटीर माॊच्माकडून ऩाशणी 



घटनाक्रभ 
4 भाचव – दषु्काऱी रातूय, फीड आणण उस्भानाफाद जजल््माॊची ऩाशणी 
कयण्माकरयता भा. भुख्मभॊत्री देलेंद्र पडणलीव आणण भॊत्रीभॊडऱाचा दौया . 
रातूयरा प्रवॊगी येल्लेने ऩाणी देण्माची भा. भुख्मभॊत्री माॊची घोऴणा 
5 एवप्रर – मभयज मेथे भदत ल ऩनुलववन भॊत्री एकनाथयाल खडवे आणण 
रातूयच्मा ऩारकभॊत्री ऩॊकजा भुॊडे माॊची फठैक ल येल्ले स्थानकातीर 
वुपलधाॊची ऩाशणी. रातूय मेथेशी ऩाशणी. 
48 तावात - कृती आयाखडा  
9 एवप्रर – लभयज मेथे चयखुदाईव  प्रायॊब. रातूय मेथे येल्ले व्शॎगन्व ते 
देळभुख पलशीय ते टॉकवव ऩाणी उतयलणे ल बयणे अळा व्मलस्थेच्मा 
काभाव प्रायॊब. रातूय मेथे देळभुख पलठशयीची स्लच्छता ऩणूव. 
11 एवप्रर – लभयज मेथनू जरदतू  1 यलाना (वकाऱी 11.11), िॉव 

कनेक्ळन, येल्ल ेिॉलवॊग ऩदशरा टप्ऩा काभ ऩणूण. रातूय मेथे येल्ले व्शॎगन्व 
ते देळभुख पलशीय ते टॉकवव ऩाणी उतयलणे ल बयणे अळा व्मलस्थेचे 
काभ पलक्रभी 48 तावात ऩणूव  
12 एवप्रर - ळावनाची भॊजयुी, शैदयखान वलदशयीची स्लच्छता . रातूय मेथे 
जरदतू 1 चे आगभन 



13 एवप्रर – जरदतू 2 यलाना, जरस्तॊब उबायणी वुरू 
14 एवप्रर – जरदतू 3 यलाना 
15 एवप्रर - जरदतू 4 यलाना, िॉलवॊग दवुया टप्ऩा काभ ऩणूण 
16 एवप्रर - जरदतू 5 यलाना, येल्ल े माडाणतीर ऩाणी बयण मॊत्रणा, 25 

जरस्तॊबाच ेकाभ ऩणूण 
17 एवप्रर - जरदतू 6 (ऩशाटे 2) 

17 एवप्रर - जरदतू 7 (यात्री 11)   

18 एवप्रर - जरदतू 8  ऩीव्शीवी ऩाईऩचे काभ ऩणूण, ऩाणीलशनाची मळस्ली 
चाचणी 
19 एवप्रर - जरदतू 9 व्शॎगन्वभध्मे ऩाणीबयण   

19 एवप्रर – 50  टॉकवणची ऩदशरी जरदतू यलाना 
20 एपप्रर - रातूय मेथे 50  टॉकववच्मा ऩठशल्मा जरदतूचे आगभन 
20 एपप्ररऩावून 25 राख मरटवव ऩाणी घेऊन दययोज 50 टॉकववच्मा 
एक रेनची पेयी 
 
 
 



मॊत्रणाॊचा ऩरयऩूणव वभन्लम 
जजल्शा प्रळावन  
लेऱोलेऱी भागणदळणन, रातूय ल वलण मॊत्रणाॊळी वभन्लम , काभालय देखयेख, 
ऩाईऩची जऱुलाजऱुल, एक्वाईज ड्मटुी प्रभाणऩत्र 
येल्ले प्रळावन  
रेन, टॉकवण, रॎक, वाईडड ॊग, रॎकलय ऩाणीबयण, जरलाशतूक,  
भशायाष्र जीलन प्राधधकयण 
ताॊत्रत्रक आयाखड,े मोजनेरा भान्मता ल अॊभरफजालणी 
भशानगयऩामरका 
शैदयखान वलदशयीची स्लच्छता, चयखुदाई काभाव जेवीफी ऩयुलठा 
जजल्शा ऩरयऴद 
ऩॊऩ उऩरब्ध करून देणे 
भशापलतयण - जॎकलेर मेथे तातडीने नलीन लीजजोडणी, शैदयखान वलशीय 
मेखे नलीन लीजजोडणीवाठी येल्ले प्रळावनाळी वभन्लम , ऩाणी उऩवा 
आणण जरबयण लेऱी लीजऩयुलठ्मात व्मतमम मेऊ न देण्मावाठी 
ननमोजन 



जजल्शा भाठशती कामावरम  मोजनेची प्रलवद्धी , वलळऴे रेख , जजल्शा प्रळावन आणण 
भाध्मभाॊळी वॊऩकण  ल वभन्लम ,  
 
अॊदाजऩत्रक 
1 कोटी, 85 राख रुऩमे 
 

आलर्शमक वाधनवाभग्री 
 

अॊतय व्माव ऩाईऩचा प्रकाय ऩाईऩची वॊख्मा  
2200 भीटय 315 लभभी ऩीव्शीवी 6 केजी 370 

350 भीटय 300 लभभी एभएव  60 

110 भीटय 300 लभभी डीआम के 9  20 

जॎकलेर - 50 अश्लळक्ती षभतेचा व्शी. टी. (व्शदटणकर टफाणईर) ऩॊऩ 

शैदयखान वलशीय - 25 अश्लळक्तीचे 3 वफभलवणफर ऩॊऩ 

टीभ 
80 भजूय  

5 जेवीफी  
2 जनयेटय 

लेल्डीॊगची टीभ  



भागवदळवन 

                                        
 
 
                                  
 
 
 
 

                   
 
 

 

भा. देलेंद्र पडणलीव 
भुख्मभॊत्री 

भा.ना.चॊद्रकाॊतदादा ऩाटीर 
ऩारकभॊत्री,(वाॊगरी) 

श्री.वॊजम(काका)ऩाटीर 
खावदाय वाॊगरी रोकवबा   

श्री.वुयेळ(बाऊ)खाडे 
आभदाय,मभयज 
पलधानवबा 

श्री.धनॊजम गाडगीऱ 
आभदाय,वाॊगरी 
पलधानवबा   

 

वॊकल्ऩक 
श्री.भकयॊद देळऩाॊडे 

मभयज 



                                 

                  
 
 
                            
 
 

                                 
 
 

कुळर नेततृ्त्ल 
(श्री.ळखेय गामकलाड) बा.प्र.वे. 

जजल्शाधधकायी, वाॊगरी 
 

(श्री.ठदरीऩ ऩाटीर) 
प्रबायी भुख्मग कामवकायी अधधकायी , 

वाॊगरी 
 
 
 

(श्री. अजजज कायचे) 
आमुतत, 

वाॊ.मभ.कु. भशानगयऩामरका 
 

(श्रीभती वॊप्रदा बफडकय) 
जजल्शाय भाठशती अधधकायी, 

वाॊगरी 
 
 
 



                    
  श्री. एव. एभ. गयॊडे                           श्री.एव.जी.वाठदगरे                                                                              
  अधीषक अमबमॊता                              कामवकायी अमबमॊता 
   भ. जी. प्रा.                                        भ. जी. प्रा.   

    
 
 
 
                                

                                     
  श्री. प्रल्शाद ऩाॊडे        श्री. एव. ए. फायटतके        श्री.ळळाॊक जाधल                  
कामवकायी अमबमॊता(पल.)    कामवकायी अमबमॊता         ठेकेदाय  
     भ. जी. प्रा.  ग्राभीण ऩाणीऩुयलठा, जज. ऩ.   वाॊगरी  
 

     
 श्री. आय. एव. काऱबोय                         ए. के. काॊफऱे 
अततयीतत कामवकायी अमबमॊता मभयज            वशाय्मक अमबमॊता मभयज  



टीभ लकव  
 
 
 

श्री. ए. के. ततलायी    श्री. व्शी. यभेळ     श्री. पलनोद कुरकणी 
लरयष्ठ पलबागीम ऩरयचारन  व्मलस्थाऩक  स्टेळन प्रफॊधक     भुख्म माडव प्रफॊधक   
      ऩुणे        मभयज      मभयज 

 
 
 

श्री. फी. बगत   श्री. ऩी. वी. कुरकणी  श्री. पलजम ळॊकय ऩाॊडे 
स्टेळन उऩप्रफॊधक      लरयष्ठ ळाखा अमबमॊता   लरयष्ठ ळाखा अमबमॊता 
    मभयज            (पलदमुत)    (कामव) 

        
   
 
 
 

श्री. ऩी. जे. शुल्माऱकय   रक्ष्भण जाधल            कृष्णात ऩाटीर 
लरयष्ठ ळाखा अमबमॊता            वशाय्मक भॊडर           भॊडर ऩरयचारन प्रफॊधक                                 
(येरऩथ तनयीषक)              माॊबत्रक अमबमॊता                



प्रवायभाध्मभाॊकडून दखर 

 
 
 

 
 
 

 

 

 



 
इरेतरॉतनक भाध्मभे आणण वाभाजजक भाध्मभ े

 

 
 
 
 
 
 
 
 



वाॊगरीकय तुभचे आबाय! 

रातूयची तशान बागलण्मा, वाॊगरी आरॊ धालनू 

डोळ्मात आभच्मा ऩाणी आरॊ, ऩाण्माची येल्ले ऩाशून 

तशानरेल्माॊना ऩाणी देण्माव कोणी वलयोध केरा नाशी… 

एकशी वाॊगरीकय कोटाणभध्मे गेरा नाशी… 

खूऩ दयू अवून वुध्दा भयाठलाड्मावाठी धालनू आरात 

काऱजात आभच्मा कामभच ेखूऩ खोर रुतून गेरात… 

वॊकटकाऱी धालनू मेणे, आम्शी कधी वलवयणाय नाशी 
तुभच्मालय वॊकट आल्मालय, भयाठलाडा घयात फवणाय नाशी 

वाॊगरीकडून वलांनी भाणुवकी लळकरी ऩादशजे 

शीच आऩरी वॊस्कृती आशे, वलांनीच ती जऩरी ऩादशजे. 
ऋणानफुॊध काम आशेत, ईश्लयाराच भाशीत... 
वोनेयी अषयात लरशू, वाॊगरी आभच्मा लशीत… 

याजकायणी, कभणचायी वलांच ेआबाय,  
ऩाणी ऩाजण्मावाठी ज्माॊनी कष्ट घेतरे पाय… 

एक रातूयकय  
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