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ता. १८ सप्टें बर २०१९

प्ऱास्टटक ननमऱ
ूक न अलभयानाचा महापौर
नंदा स्जचकार यांच्या हटते शभ
ु ारं भ

३८ प्रभागात ननघाऱी जनजागत
क नाचा
ृ ी रॅऱी : प्ऱास्टटक ननमूऱ
केऱा जागर

नागपरू ,ता.१८ : ‘स्लच्छता शी वेला’ अभबमानाांतगगत वांऩण
ू ग ळशयात वलवलध ठिकाणी
प्रास्स्िक ननभर
ूग न जनजागत
ु लायी (ता.१८) दग
ु ाग भांठदय
ृ ी यॅ री काढण्मात आरी. फध

प्रताऩनगय ते भािे चौक दयम्मान काढण्मात आरेल्मा यॅ रीरा भशाऩौय नांदा स्जचकाय
माांनी ठशयली झेंडी दाखवलरी ल मा अभबमानाचा ळब
ु ायां ब केरा. मालेऱी भशाऩौय नांदा
स्जचकाय माांच्मावश अनतरयक्त आमक्
ु त याभ जोळी, भळषण वभभती उऩवबाऩती

प्रभोद तबाने, रक्ष्भीनगय झोनचे वशामक आमक्
ु त याजू भबलगडे, झोनर अधधकायी
आय.एभ.नतडके, लऴाग चौधयी, अनव
ु मा गुप्ता, लांदना ळभाग, ये णूका काळीकय, भाधयु ी
इांदयु कय, श्री.गुरफवानी, श्री.वयु डकय, वेंिय पॉय वस्िे नेफर डेव्शरऩभेंिच्मा रीना
फध
ु े, काांचन वातऩत
ु ,े शऴाग काऩगते, ऋतज
ु ा यशाांगडारे, ळब
ु ाांगी

ऩडोऱे , श्री. लेदाांत, ऩॉरा, पेरी माांच्मावश भनऩा रक्ष्भीनगय झोनच्मा उऩद्रल ळोध
ऩथकाची चभु प्राभख्
ु माने उऩस्स्थत शोते.

मालेऱी भशाऩौय नांदा स्जचकाय, अनतरयक्त आमक्
ु त याभ जोळी, भळषण वभभती

उऩवबाऩती प्रभोद तबाने, रक्ष्भीनगय झोनचे वशामक आमक्
ु त याजू भबलगडे माांनी

यॅ रीभध्मे वशबागी शोउन नागरयकाांना प्रास्स्िक न लाऩयण्माफाफत जनजागत
ृ ी

केरी. ऩरयवयातीर घये , दक
ु ाने, पऱवलक्रेते, शॉिे ल्व आदी ठिकाणी जाउन भशाऩौय नांदा
स्जचकाय ल अन्म भान्मलयाांनी प्रास्स्िक गोऱा केरे. ‘भवांगर मज
ू प्रास्स्िक’चा

ऩन
ग णे लाऩय फांद कयण्माचेशी आलाशन
ु लागऩय करू नमे तवेच अळा प्रास्स्िकचा ऩण
ू ऩ
भशाऩौय नांदा स्जचकाय माांनी केरे.

ळशयातीर वांऩण
ू ग ३८ प्रबागाांभध्मे प्रास्स्िक ननभर
ूग न जनजागत
ृ ी यॅ री काढण्मात
आरी. ‘स्लच्छता शी वेला’ अभबमानाांतगगत ११ वप्िें फय ते १ ऑक्िोफय दयम्मान
प्रास्स्िकफाफत जनजागत
ू २ ऑक्िोफयरा ळशयात
ृ ी कयण्मात मेणाय अवन

रोकवशबागातून श्रभदान ल प्रास्स्िक गोऱा कयण्मात मेणाय आशे . ३ ऑक्िोफय ते
२७ ऑक्िोफय दयम्मान गोऱा झारेल्मा प्रास्स्िकचा वलवलध ऩद्धतीने ऩन
ु लागऩयाच्मा
दृष्िीने आलश्मक प्रक्रक्रमेवािी ते प्रास्स्िक ऩािवलणे ल प्रास्स्िकभक्
ु त ठदलाऱी
वाजयी कयणे शा मा अभबमानाचा उद्देळ आशे .

धयभऩेि झोन अांतगगत यलीनगय चौकात अनतरयक्त आमक्
ु त याभ जोळी, धयभऩेि

झोनचे वशामक आमक्
ु त प्रकाळ लयाडे, ग्रीन व्शीजीरचे वांस्थाऩक कौस्तब चॅ िजी
माांच्मावश ग्रीन व्शीजीर पाउां डेळनचे स्लमांवल
े क अभबमानात वशबागी झारे.

