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शहरातीऱ तऱािांची स्िच्छता ि सौंदयक
कायम ठे िण्यासाठी नागररकांची साथ
आिश्यक : दीपराज पाडीकर
महापालऱका ि इक्िी लसटीच्या संयक्
ु त विद्यमाने तऱाि
स्िच्छता जनजागत
ृ ी अलभयान

नागपरू ,ता. २२ : नागऩयु ातीर तराल म्शणजे आऩल्मा ळशयारा राबरेरी नैवर्गिक

दे णगी आशे . त्माचे वौंदमीकयण ल वंलधिन कयणे शे आऩरे कतिव्म आशे . ळशयातीर
वलि तरालांची स्लच्छता ल वौंदमि कामभ ठे लण्मावाठी नागरयकांची वाथ आलश्मक

आशे . प्रत्मेक नागरयकांनी आऩरी जफाफदायी ओऱखन
ू शे काभ केरे तय तराल
कामभ स्लच्छ ल वंद
ु य याशतीर, अवे प्रततऩादन उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय मांनी
केरे.

नागऩयू भशानगयऩालरका ल इक्ली लवटी मांच्मा वंमक्
ु त वलद्मभाने तराल स्लच्छता
जनजागत
ु लायी (ता.२२) रा नाईक तराल मेथे आमोजजत कयण्मात
ृ ी अलबमान गरू

आरे. त्माप्रवंगी ते फोरत शोते. मालेऱी व्मावऩीठालय स्लच्छ अवोलवएळनच्मा

अनवम
ु ा छाफयानी, ळेपारी दध
ु फेड,े इक्ली लवटीच्मा डॉ.अभत
ु माने
ृ ा आनंद प्राभख्
उऩजस्थत शोते.
ऩढ
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अस्लच्छतेचे लातालयण तनभािण झारे. आजच्मा ऩरयजस्थतीत तराल शे भत
ृ ऩालत

आशे . रेंडी तराल ल नाईक तराल शे ऩल
ू ी उत्तय नागऩयु ातीर लयदान शोते. ऩाण्माची
भफ
ु रकता शोती. ऩयं तु आता त्माभध्मे नागरयकांनी गडयराईन वोडल्माभऱ
ु े तराल

अस्लच्छ झारा आशे . नागरयकांनी माऩढ
ु े तरालाभध्मे कोणत्माशी प्रकायच्मा कचया

टाकता काभा नमे, त्माचप्रभाणे तरालाभध्मे गणऩती ल दे लीची कुठरीशी भत
ू ी
वलवजिन कयामची नाशी, अवा नागरयकांना उऩदे ळ केरा. मालेऱी प्रदऴ
ू ण ल तराल
स्लच्छता अलबमानालय ध्लनीर्चत्रफपत दाखवलण्मात आरी.

मालेऱी स्लच्छ अवोलवएळनच्मा अनवम
ु ा छाफयानी ल ळेपारी दध
ु फेडे मांनीशी तराल
स्लच्छता अलबमानालय भागिदळिन केरे. कामिक्रभाची प्रास्तावलक ळेखय र्गयडकय मांनी

केरे. भान्मलयांचे स्लागत डॉ.अभत
ृ ा आनंद मांनी केरे. कामिक्रभारा ऩरयवयातीर
नागरयक भोठ्मा वंख्मेने उऩजस्थत शोते.

