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महहनाभर ‘एक हििस एक कायकक्रम’ 

  

नागऩरू, ता. ७ : नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा हशलताऩ ल शत्तीयोग वलबागातपे 
ळावनाच्मा हशलताऩ प्रततयोध भहशना जून कामयक्रभाांतगयत ळकु्रलायी (ता.७) गाांधीफाग 
झोनभध्मे फाईक यॅरीद्लाये जनजागतृी कयण्मात आरी. शत्तीयोग भखु्मारमातून वरुू 
झारेल्मा फाईक यॅरीरा आभदाय वलकाव कुां बाये माांनी हशयली झेंडी दाखलनू वरुूलात 
केरी. मालेऱी भनऩाच ेआयोग्म वलभती वबाऩती भनोज चाऩरे, लदै्मकीम अधधकायी 
डॉ. फहशयलाय, गाांधीफाग झोनच े झोनर अधधकायी वयेुळ खये, हशलताऩ ल शत्तीयोग 
अधधकायी जमश्री थोटे आदी उऩस्थथत शोत.े 
  

ळावनाच्मा हशलताऩ प्रततयोध भहशना जून कामयक्रभाांतगयत ‘एक हदलव एक कामयक्रभ’ 

अलबमान याफवलण्मात मेत आशे. मा अलबमानाांतगयत वांऩणूय जनू भहशनाबय दययोज 
वलवलध कामयक्रभाच ेआमोजन कयण्मात मेत आशे. माद्लाये ळकु्रलायी (ता.७) गाांधीफाग 
झोनभध्मे फाईक यॅरी काढून हशलताऩावांदबायत नागरयकाांभध्मे जनजागतृी कयण्मात 
आरी. भागीर लऴी डेंग्म ूग्ग्णाांभध्मे गाांधीफाग झोनभधीर ग्ग्णाांची वांख्मा वलायधधक 



अवल्माच े हदवनू आरे. त्माभऱेु जनतेभध्मे ककटकजन्म आजायाफाफत जनजागतृी 
कयण्माच्मा उदे्दळाने मा बागाकड ेवलबागातपे वलळऴे रष देत फाईक यॅरी काढण्मात 
आरी. 
  

यॅरीऩलूी आभदाय वलकाव कुां बाये माांनी वलय उऩऩथकातीर ३०० कभयचा-माांना 
ककटकजन्म आजायाफाफच्मा वयुषेफाफत प्रततसा हदरी. मालेऱी ककटकजन्म 
आजायाफाफत नायेशी रालण्मात आरे. मानांतय आभदाय वलकाव कुां बाये माांनी यॅरीरा 
हशयली झेंडी दाखवलरी. मालेऱी फाईक यॅरी काढण्मात आरेल्मा बागात शथतऩत्रिका, 
थटीकय, ऩोथटय आदीांच े वलतयण करून नागरयकाांना हशलताऩवलऴमक भाहशती देण्मात 
आरी. 
  

शत्तीयोग भखु्मारमातून वरुू झारेरी फाईक यॅरी हटऱक ऩतुऱा, अळोक चौक, 

येळीभफाग, जगनाड े चौक, फजयांगनगय, कुां बायीटोरा, फगडगांज, हदघोरयकय चौक, भाटे 
चौक, फाफानानक नगय, थलीऩय कॉरनी, कुष्ठयोग लथती, जुनी भांगऱलायी, गाांडरेलाडा, 
जमवाललाडी, छाऩरूनगय, रकडगांज झोन कामायरम, रकडगांज उद्मान, क्लेटा कॉरनी, 
ऩाटीदाय बलन, रोशा भाकेट याभऩेठ, लवटी ऩोथट ऑपीव, गाांजाखेत, गोऱीफाय चौक, 

ऩाचऩालरी येल्ले पाटक, पुटफॉर भदैान, भोतीफाग ऩरू, भोभीनऩयूा ऩरू, दोवय बलन, 

याभ भांहदय, वांिा भाकेट, फजेयीमा चौक, शज शाउव, गाांधीऩतुऱा गांजीऩेठ, धचिा टॉकीज, 

जरारऩयुा ऩोलरव चौकी, याजेंद्र ळाऱा, तुऱळीफाग योड, भातनऩयुा चौक, लळलाजीनगय, 

बतुेश्लयनगय, राकडी ऩरू, फडकव चौक भागे शत्तीयोग भखु्मारमात मेत यॅरीचा 
वभायोऩ झारा. 
 


