नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर
(जनसंऩकक विभाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. ७ जन
ू २०१९

बाईक रॅ ऱीद्िारे केऱी हहिताऩ
प्रततरोध जनजागत
ृ ी
महहनाभर ‘एक हििस एक कायकक्रम’
नागऩरू , ता. ७ : नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा हशलताऩ ल शत्तीयोग वलबागातपे

ळावनाच्मा हशलताऩ प्रततयोध भहशना जून कामयक्रभाांतगयत ळक्र
ु लायी (ता.७) गाांधीफाग
झोनभध्मे फाईक यॅ रीद्लाये जनजागत
ु मारमातून वरू
ु
ृ ी कयण्मात आरी. शत्तीयोग भख्

झारेल्मा फाईक यॅ रीरा आभदाय वलकाव कांु बाये माांनी हशयली झेंडी दाखलन
ू वरू
ु लात
केरी. मालेऱी भनऩाचे आयोग्म वलभती वबाऩती भनोज चाऩरे, लैद्मकीम अधधकायी

डॉ. फहशयलाय, गाांधीफाग झोनचे झोनर अधधकायी वयु े ळ खये , हशलताऩ ल शत्तीयोग
अधधकायी जमश्री थोटे आदी उऩस्थथत शोते.

ळावनाच्मा हशलताऩ प्रततयोध भहशना जन
ू कामयक्रभाांतगयत ‘एक हदलव एक कामयक्रभ’
अलबमान याफवलण्मात मेत आशे . मा अलबमानाांतगयत वांऩण
ू य जन
ू भहशनाबय दययोज

वलवलध कामयक्रभाचे आमोजन कयण्मात मेत आशे . माद्लाये ळक्र
ु लायी (ता.७) गाांधीफाग
झोनभध्मे फाईक यॅ री काढून हशलताऩावांदबायत नागरयकाांभध्मे जनजागत
ृ ी कयण्मात
आरी. भागीर लऴी डेंग्मू ग्ग्णाांभध्मे गाांधीफाग झोनभधीर ग्ग्णाांची वांख्मा वलायधधक

अवल्माचे हदवन
ू आरे. त्माभऱ
ु े जनतेभध्मे ककटकजन्म आजायाफाफत जनजागत
ृ ी

कयण्माच्मा उद्देळाने मा बागाकडे वलबागातपे वलळेऴ रष दे त फाईक यॅ री काढण्मात
आरी.

यॅ रीऩल
ू ी आभदाय वलकाव कांु बाये
ककटकजन्म

आजायाफाफच्मा

माांनी वलय उऩऩथकातीर ३०० कभयचा-माांना

वयु षेफाफत

प्रततसा

हदरी.

मालेऱी

ककटकजन्म

आजायाफाफत नाये शी रालण्मात आरे. मानांतय आभदाय वलकाव कांु बाये माांनी यॅ रीरा

हशयली झेंडी दाखवलरी. मालेऱी फाईक यॅ री काढण्मात आरेल्मा बागात शथतऩत्रिका,
थटीकय, ऩोथटय आदीांचे वलतयण करून नागरयकाांना हशलताऩवलऴमक भाहशती दे ण्मात
आरी.

शत्तीयोग भख्
ु मारमातून वरू
ु झारेरी फाईक यॅ री हटऱक ऩत
ु ऱा, अळोक चौक,
ये ळीभफाग, जगनाडे चौक, फजयां गनगय, कांु 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 ये ल्ले पाटक, पुटफॉर भैदान, भोतीफाग ऩर
ू , भोभीनऩयू ा ऩर
ू , दोवय बलन,

याभ भांहदय, वांिा भाकेट, फजेयीमा चौक, शज शाउव, गाांधीऩत
ु ऱा गांजीऩेठ, धचिा टॉकीज,
जरारऩयु ा ऩोलरव चौकी, याजेंद्र ळाऱा, तुऱळीफाग योड, भातनऩयु ा चौक, लळलाजीनगय,
बत
ु ेश्लयनगय, राकडी ऩर
ू , फडकव चौक भागे शत्तीयोग भख्
ु मारमात मेत यॅ रीचा
वभायोऩ झारा.

