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‘हेल्दी फुड’साठी 
‘पोटोबा’ उत्तम : विष्णू 

मनोहर 

मनपा पररसरात ‘पोटोबा’चे उद घाटन 

नागपरू, ता. २२ : नागऩयुातीर रोकं उत्तभ खानऩानाच ेळौकीन आशेत. त्मांना जजथे 
‘शेल्दी आणण क्लालरटी’ पुड लभऱेर तेथे त ेगदी कयतात. ‘ऩोटोफा’ माच वंकल्ऩनेलय 
आधायीत अवल्माने नागऩयू भशानगयऩालरकेने वरुू केरेल्मा मा उऩक्रभारा उत्तभ 
प्रततवाद लभऱेर, मात ळंका नाशी, अवे प्रततऩादन नागऩयुातीर प्रख्मात ळपे वलष्ण ू
भनोशय मांनी केरे. 



नागऩयू भशानगयऩालरका, भहशरा ल फारकल्माण वलभती आणण वभाजकल्माण 
वलबागाच्मा लतीन े दीनदमार अंत्मोदम मोजना-याष्रीम नागयी उऩजीवलका 
अलबमानाच्मा भाध्मभातून नागऩयू भशानगयऩालरका लवव्शीर राईन कामाारम 
ऩरयवयात ‘ऩोटोफा’ मा उऩक्रभाच े उ् घाटन झारे. माप्रवंगी ते उ् घाटक म्शणून 
फोरत शोत.े अध्मषस्थानी भशाऩौय नंदा जजचकाय शोत्मा. वलयोधी ऩष नेते तानाजी 
लनल,े भहशरा ल फारकल्माण वलभतीच्मा वबाऩती प्रगती ऩाटीर, अततरयक्त आमकु्त 
अझीझ ळखे, उऩामकु्त डॉ. यंजना राड,े भहशरा ल फारकल्माण वलभतीच्मा वदस्मा 
हदव्मा धयुड,े यश्भी धलेु, नगयवेवलका, भंगरा खेकये, स्नेशा तनकोवे मांची भंचालय 
उऩजस्थती शोती. 

उ् घाटक म्शणून फोरताना वलष्णू भनोशय ऩढेु म्शणारे, ‘ऩोटोफा’च्मा भाध्मभातून 
नागऩयूच्मा खा्म वंस्कृतीभध्मे एक नला अध्माम वरुू शोईर. शेल्दी आणण 
क्लालरटी पूड देतानाच शा व्मलवाम भहशरांच्मा आर्थाक प्रगतीळी जोडण्माचा प्रमत्न 
भशानगयऩालरकेन े केरा, शी फाफ लाखाणण्माजोगी आशे. भहशरा ल फारकल्माण 
वलभतीच्मा वबाऩती प्रगती ऩाटीर मांची शी वंकल्ऩना अवल्माने ती नक्कीच 
उत्तभ अवेर, मात ळंका नाशी, अवेशी त ेम्शणारे. 

भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनीशी मा उऩक्रभारा ळबेुच्छा देत भहशरांच्मा आर्थाक 
वषभीकयणाकड े भनऩाने टाकरेरे शे ऩाऊर अवल्माच े त्मानंी वारं्गतरे. फचत 
गटाच्मा भाध्मभातून भहशरांना आर्थाकदृष््मा वषभ कयण्मावाठी अवे उऩक्रभ 
भहशरा ल फारकल्माण वलभतीच्मा भाध्मभातून माऩढेुशी याफवलण्मात मेतीर, अवा 
वलश्लाव त्मांनी व्मक्त केरा. 

भहशरा ल फारकल्माण वलभतीच्मा वबाऩती प्रगती ऩाटीर मांनी प्रास्तावलकातून 
‘ऩोटोफा’ची वंकल्ऩना वलऴद केरी. भहशरा फचत गटाचं्मा भाध्मभातून ३८ प्रबागात 
३८ ‘ऩोटोफा’ तनभााण कयण्माच े ध्मेम अवल्माच े त्मांनी वारं्गतरे. ईश्लय र्चठ्ठीच्मा 
भाध्मभातून भहशरा फचत गटाची ‘ऩोटोफा’च्मा वंचारनाकरयता तनलड कयण्मात 
आरी. तनलड झारेल्मा फचत गटाच्मा भहशरांना मावाठी वलळऴे प्रलळषण देण्मात 
आरे. नीटनेटकेऩणा, स्लच्छता आणण वंतुलरत आशाय ह्मा वलळऴे फाफी ‘ऩोटोफा’च्मा 



अवल्माभऱेु नागरयकांचा प्रततवाद मा वंकल्ऩनेरा लभऱेर, अवा वलश्लाव त्मांनी 
मालेऱी व्मक्त केरा. 

तत्ऩलूी ‘ऩोटोफा’च्मा परकाच ेअनालयण श्री. वलष्ण ूभनोशय मांच्मा शस्त ेकयण्मात 
आरे. त्मानंतय भशाऩौय नंदा जजचकाय आणण श्री. वलष्ण ूभनोशय मांच्मा शस्त ेपीत 
काऩनू उ् घाटन कयण्मात आरे. कामाक्रभाच े वंचारन आनंद आंफकेय मांनी केरे. 
भहशरा ल फारकल्माण वलभतीच्मा उऩवबाऩती वलळाखा भोशोड, वदस्मा वयीता 
कालये, भतनऴा अतकये, खान नवीभ फानो भो. इब्राशीभ, जजळान भभुताज भो. इयपान 
अंवायी, लळैारी नायनलये, नगयवेवलका ऩल्रली ळाभकुऱे, रुततका भवयाभ मांनीशी 
मालेऱी उऩजस्थती रालनू भहशरा फचत गटाच्मा भहशरानंा ळबेुच्छा हदल्मा. 
कामाक्रभारा भनऩातीर अर्धकायी, कभाचायी उऩजस्थत शोत.े  
 


