नागपूर महानगरपालऱका, नागपूर
(जनसंपकक वळभाग)
प्रलसद्धी पत्रक

ता. १ ऑक्टोबर २०१९

२ ऑक्टोबरऱा प्ऱास्टटक
ननमऱ
ूक नासाठी ‘इंडडया प्ऱॉग रन’
दे ऴातीऱ ५२ ऴहरामध्ये नागपरू चा समाळेऴ : दहाही
झोनमध्ये होणार

प्ऱास्टटक ननमऱ
ूक नाचा जागर
नागपरू ,ता.१ : ‘स्ळच्छता षी शेळा’ अभियानाांतगगत राष्ट्रपऩता मषात्मा गाांधी याांच्या
१५०व्या जयांतीननभमत्त केंद्र ऴाशनाच्या ननर्दे ऴानश
ु ार प्ऱास्स्िक ननमऱ
मग नाशाठी २
ऑक्िोबरऱा, बध
ु ळारी नागऩरम मषानगरऩाभऱकेच्या मख्
ु याऱयाशष शांऩर्
म ग र्दषाषी

झोनमध्ये ‘इांडिया प्ऱॉग रन’ अभियान राबपळण्यात येर्ार आषे . मनऩा आयक्
ु त
अभिजीत बाांगर याांच्या नेतत्ृ ळात ळ अनतररक्त आयक्
ु त राम जोऴी याांच्या

मागगर्दऴगनात शकाली ६.३० ते ९.३० या ळेलेमध्ये मनऩा मख्
ु याऱयाशष शळग झोन

ऩररशरात झोनच्या शषायक आयक्
ु ताांच्या उऩस्स्ितीत ‘इांडिया प्ऱॉग रन’ अभियान
राबपळऱे जाईऱ.

राष्ट्रपऩता मषात्मा गाांधी याांच्या १५०व्या जयांतीननभमत्त केंद्र ऴाशनाच्या

ननर्दे ऴानश
ु ार शांऩर्
म ग र्दे ऴामध्ये ‘इांडिया प्ऱॉग रन’ अभियान राबपळण्यात येर्ार

आषे . र्दे ऴातीऱ ५२ ऴषराांमध्ये षे अभियान राबपळण्यात येर्ार अशन
म यामध्ये नागऩरम
ऴषराचा शमाळेऴ आषे , षे पळऴेव.

नागऩरम मषानगरऩाभऱकेद्ळारे ११ शप्िें बर ते २७ ऑक्िोबर या र्दरम्यान ‘स्ळच्छता षी
शेळा’ अभियान राबपळण्यात येत आषे . या अभियानाांतगगत प्ऱास्स्िक ननमऱ
मग नाशाठी
झोन कायागऱय, ऴाला, मषापळद्याऱये, र्दक
ु ाने, बाजार आर्दी ठठकार्ी जनजागत
ृ ी

करण्यात आऱी. या अभियानाचा ऩढ
ु चा िप्ऩा म्षर्न
म उद्या बध
ु ळारी (ठर्द.२ ऑक्िोबर)
‘इांडिया प्ऱॉग रन’द्ळारे नागररकाांच्या शषिागाद्ळारे प्ऱास्स्िक ननमऱ
मग नाचा जागर
करण्यात येर्ार आषे . ‘प्ऱॉग रन’मध्ये ऴषरातीऱ पळपळध सेत्रातीऱ प्रनतष्ट्ठीत
नागररक ळ स्ळयांशेळी शांस्िाांचे प्रनतननधीनी प्रामख्
ु याने शषिागी षोर्ार

आषे त. याभऴळाय ऴषरातीऱ स्केठिांग ळ ठर्दव्याांग क्रिकेि शांघातीऱ खेलािमषी या
अभियानामध्ये शषिागी षोउन प्ऱास्स्िक ननमऱ
मग नाशाठी जनजागत
ृ ी करतीऱ.

‘प्ऱॉग रन’ र्दरम्यान मनऩा मख्
ु याऱय ळ झोन ऩररशरात प्ऱास्स्िक ननमऱ
मग नाशाठी
आयोस्जत कायगिमस्िली मनऩाच्या प्ऱास्स्िक शांकऱन करर्ा-या गाड्या उऩऱब्ध
राषर्ार आषे त. ऩररशरात प्ऱास्स्िक ननमऱ
मग नाबाबत जनजागत
ृ ी केऱी जाईऱ

प्ऱास्स्िक शांकऱीत करण्यात येईऱ. झोनस्तराळरीऱ शांकऱन केंद्राळर षे प्ऱास्स्िक
शांकऱीत करुन ते प्रक्रियेशाठी ऩाठपळण्यात येईऱ.

आऩऱे नागऩरम ऴषर स्ळच्छ, शांर्द
ु र आणर् प्ऱास्स्िक मक्
ु त करण्याशाठी नागररकाांनी

मोठ्या शांख्येने ‘प्ऱॉग रन’मध्ये शषिागी व्षाळे ळ याऩढ
ु े ‘भशांगऱ यज
म प्ऱास्स्िक’चा
ळाऩर न करण्याचे आळाषन नागऩरम मषानगरऩाभऱकेच्याळतीने करण्यात येत आषे .
‘प्ऱॉग रन’चे ळेलापत्रक

शकाली ६.३० ते ७ ळाजता - प्ऱास्स्िक गोला करर्े, क्रकि पळतरर्

शकाली ७ ते ७.२० ळाजता - ‘डििॉक्श यळ
ु र माईंि ॲण्ि बॉिी‘ या शांकल्ऩनेळर योगा
आणर् ध्यान शत्र

शकाली ७.२० ते ७.३० ळाजता - याळेलेत ळेलेळर येर्ारी आळश्यक माठषती ठर्दऱी
जाईऱ

शकाली ७.३० ते ९ ळाजता - ‘डििॉक्श अळर नेबरषुि’ या शांकल्ऩनेळर प्ऱागगांग शत्र
शकाली ९ ते ९.३० ळाजता - कच-याची पळल्षे ळाि ऱाळर्े, प्ऱास्स्िक ननमऱ
मग नाची
प्रनतहा

‘प्ऱॉग रन’ची झोन टतराळरीऱ ठठकाणे

ऱक्ष्मी नगर - धांतोऱी उद्यान, शाळरकर नगर चौक
धरमऩेठ - अांबाझरी उद्यान, ळमाग ऱेआउि

षनम
ु ान नगर - र्दग
ु ाग नगर स्कमऱ, जळाषन नगर ऩररशर
धांतोऱी - शि
ु ाव रोि उद्यान

नेषरूनगर - र्दत्तात्रय नगर उद्यान

गाांधीबाग - गाांधीबाग उद्यान माकेि

शतरां जीऩरु ा - ऴाांतीनगर उद्यान, ऴाांतीनगर ऩररशर

ऱकिगांज - आांबेिकर उद्यान, आांबेिकर चौक, शेंरऱ एव्षे न्यम
आशी नगर - ळैऴाऱी नगर उद्यान

मांगलळारी - मांगलळारी बाजार, जरीऩिका माकेि

ऩत्रकार ऩररवर्दे मध्ये आयक्
ु त अभिजीत बाांगर याांच्याशष अनतररक्त आयक्
ु त राम
जोऴी, स्ळच्छ िारत अभियानाचे नोिऱ अगधकारी िॉ. प्रर्दीऩ र्दाशरळार उऩस्स्ित
षोते.

