
*लरम्का फूक ऑप येकॉर्ड भध्मे लन वलबागाची “हॅटट्रीक”* 

*लरम्का फूक ऑप येकॉर्डने घेतरी स्लच्छ काांदऱलन अलबमानाची नोंद* 

*रोकाांचा सहबाग भस्त... काांदऱलन झारे स्लच्छ* 

*८ हजाय टन कचऱ्माचे केरे सांकरन, २५ हजाय रोकाांचा सहबाग* 

*११.०३ कक.भी चा सभुद्र आणि खार्ी ककनाया झारा स्लच्छ* 

*लरम्का ऩुस्तकात नोंद, पेब्रुलायी २०१९ रा लभऱिाय प्रभािऩत्र* 

*लरम्का येकॉर्डभध्मे हॅटट्रीक* 

========================================================================= 

भुांफई दद. १६: रोकाच्मा सहबागातून ककती उत्कृष्टऩिे काभ कयता मेते माचां उत्तभ उदाहयि सुधीय 
भुनगांटीलाय माांच्मा नेततृ्लाखारी लन वलबागाने घारून ददरां आणि लरम्का फूक ऑप येकॉर्डने वलबागाच्मा 
तीन कामडक्रभाची दखर घेतां त्माांच्मा मा काभालय उत्कृष्टतेची भोहोय उभटलरी... २०१६ भध्मे 2 कोटी 
लृऺ रागलर्ीचा सांकल्ऩ 2 कोटी82 राख लृऺ  रालून ऩूिडत्लारा गेरा... हे लन वलबागाचे भहालृऺ रागलर्ीतीर 
ते भहत्लाकाांऺी ऩाऊर होत ेज्माची नोंद लरम्का फूक ऑप येकॉर्डभध्मे ऩदहल्माांदा घेतरी गेरी. दसुयी नोंद 
झारी ती 4 कोटी लृऺ रागलर् उऩक्रभाची. रोकसहबागातून २०१७ च्मा ऩालसाळ्मात ५ कोटी ४३ राख लृऺ  
याज्मात रागरे आणि मा रऺलेधी काभगगयीची दसुऱ्माांदा लरम्का फूक ऑप येकॉर्ड भध्मे नोंद झारी. ततसयां 
ळबुरऺिी ऩाऊर ऩर्रां ते काांदऱलनातीर स्लच्छतेच्मा रुऩानां... पेब्रुलायी २०१९ भध्मे मा नोंदीचे प्रभािऩत्र 

वलबागारा ददरे जािाय आहे. 

*२५ हजाय रोकाांच्मा सहबागातून ८ हजाय टन कचया सांकरन* 

काांदऱलन कऺाने “स्लच्छ काांदऱलन अलबमानाची” अांभरफजालिी २०१५ भध्मे सुरु केरी. मा अांतगडत भुांफई, 

नली भुांफई फाांद्रा, लसोला, ददहसय, लळलर्ी, एयोरी, बाांरू्ऩ, गोयाई, लाळी अळा वलवलध दिकािच्मा काांदऱलनाची 
स्लच्छता कयण्मात आरी. माभध्मे ११.०३ कक.भी सभुद्र आणि खार्ी ककनायी ऺेत्रातीर ८ हजाय टन 

कचऱ्माचे सांकरन कयण्मात आरे. २५ हजाय रोकाांनी मात सहबाग घेतरा आणि “ळहयी लनऺेत्र स्लच्छतेचे 
बायतातीर सलाडत भोिे ऩाऊर मा तनलभत्ताने ऩर्रे. लन वलबागाच्मा काभाची लरम्का फूक ऑप येकॉर्डने अळा 
ऩद्धतीने ततसऱ्माांदा नोंद घेतल्माने वलबागाच्मा लळयऩेचात आिखी एक भानाचा तूया खोलरा गेरा. 

*हे रोकसहबागाचे मळ- सुधीय भुनगांटीलाय* 



भुांफई ही देळाची आगथडक याजधानी तय आहेच ऩि हे ळहय जगातीर भोिे काांदऱलन ऺेत्र असरेरे ळहय 
आहे. मा काांदऱलनात प्रास्स्टक आणि कचया सािल्माने त्माचा भोठ्माप्रभािात –हास होत होता हे रऺात 
घेऊन प्राभुख्माने मा अलबमानाची अांभरफजालिी कयण्मात आरी. माचा राब भस्च्छभाय फाांधलाांना ही 
झारा. काांदऱलन कऺ,रोकसहबाग, ळारेम- भहावलद्मारमीन वलद्माथी, स्थातनक नागरयक आणि स्लांमसेली 
सांस्थाांच्मा सहबागातून हा कामडक्रभ मळस्ली झारा. काांदऱलन कऺाफयोफय साभान्म भुांफईकय, स्लांमसेली 
सांस्था माांची मातीर काभगगयी पाय भोराची आहे. त्माफद्दर भी त्माांचे आबाय भानतो. 

*असां आहे भहायाष्ट्रातीर काांदऱलन ऺेत्र* 

बायतीम लनस्स्थती अहलार २०१५ नुसाय याज्माचे काांदऱलन ऺेत्र २२२ चौ. कक.भी होते ते २०१७ भध्मे लाढून 
३०४चौ.कक.भी इतके झारे आहे. माभध्मे ८२ चौ कक.भी ची बयघोस लाढ नोंदलण्मात आरी आहे. ही लाढ 
प्राभुख्मानेयामगर्, भुांफई उऩनगय आणि िािे स्जल््मात आहे. काांदऱलन ऺेत्रात अळी बयील लाढ कयिायां 
भहायाष्ट्र हे देळातीर प्रथभ क्रभाांकाचे याज्म ियरे आहे. 

भहायाष्ट्रारा 720 कक.भी राांफीचा बव्म सभुद्र ककनाया राबरा आहे. मा वलस्ततृ ककनाऱ्मारा अनेक प्रकायच्मा 
ऩमाडलयिीम व्मलस्था (इको लसस्टीभस) लास्तव्मारा आहेत. जसे काांदऱलने, कोयल्स, खर्काऱ ऺेत्र, लाऱुच े

ककनाये,दरदर. इ. ककनायी आणि सागयी लातालयि पक्त वलवलध प्रकायची जैलवलवलधताच साांबाऱत नाही 
तय अनेक प्रकायच्मा ऩमाडलयिीम व्मलस्था सुद्धा साांबाऱते. ज्मालय सभुद्र ककनायी याहिाऱ्मा अनेक 
रोकाांची उऩजीवलका अलरांफून आहे. त्माभुऱे ककनायी आणि सागयी ऩमाडलयि साांबाऱिे ही अत्मांत भहत्लाची 
गोष्ट आहे. काांदऱलनाचे भहत्ल ओऱखून भहयाष्ट्र ळासनाने 2013 भध्मे सलड ळासकीम काांदऱलन जभीनीांना 
याखील लनाांचा दजाड ददरा तसेल लन वलबागाांतगडत स्लतांत्र काांदऱलन कऺ आणि पाऊां र्ळेनची तनलभडती केरी. 

भहायाष्ट्रात भुांफई ळहय, भुांफई उऩनगय, यामगर्, यत्नागगयी, लसांधुदगूड िािे स्जल््मात लभऱून 304 चौ.कक.भी ची 
काांदऱलने (कव्हय) आहेत. आताऩमतं 15,088 हेक्टय ळासकीम जलभनीलय तसेच 1775 हेक्टय खाजगी 
ऺेत्रालयीर काांदऱलनाांना “याखील लन”े ल “लने( म्हिून दजाड देण्मात आरा आहे. काांदऱलनाचे सांयऺि आणि 
त्मालय अलरांफून असरेल्मा रोकाांची उऩजीवलका माचा भेऱ घारून लन वलबागाने काांदऱलन सांयऺि आणि 
उऩजीवलका मोजना याफवलण्मास सुरुलात केरी आहे. 
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