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नागपरू , दि. २ ऑक्टोबर २०१९

मनपा आयुक््ांसह अधिकारी,
कमकचाऱयांनी गोला केऱा
‘प्ऱास्टटकचा कचरा’
‘स्लच्छता शी वेला’ अभबमानाांतगगत ‘प्राग यन’ :

स्लमांवेली वांस्थाांच्मा वशकामागने दशाशी झोनभध्मे
आमोजन
नागपरू , ्ा. २ : नागऩयू भशानगयऩाभरकेच्मा भवव्शीर राईन मेथीर भख्
ु मारमातन
ू
फध
ु लायी (ता. २) वकाऱी भनऩा आमक्
ु त अभबजीत फाांगय माांच्मा नेतत्ृ लात

अधधकायी, वलबाग प्रभख
ु , कभगचायी, स्लमांवेली वांस्थेचे प्रतततनधी शातात ऩोते घेऊन

यस्त्मालय तनघारे. यस्त्मालय ऩडरेरा प्रास्स्िकचा कचया स्लत: भनऩा आमक्
ु ताांनी
उचरत नागरयकाांनाशी प्रास्स्िक न लाऩयण्माचे आलाशन केरे. स्लत: भनऩा

आमक्
ु ताांनी घेतरेल्मा ऩढ
ु ाकायाने यस्त्मालयीर नागरयकशी मा भोहशभेत वशबागी झारे

आणण ‘प्रास्स्िकभक्
ु त नागऩयू ’वाठी वरू
ु कयण्मात आरेल्मा जनजागयण भोहशभेत
ऩढ
ु ाकाय घेण्माचे आश्लावन हदरे.

तनभभत्त शोते नागऩयू भशाऩाभरकेअांतगगत ११ वप्िें फय ते २७ ऑक्िोफय दयम्मान

‘स्लच्छता शी वेला’ अभबमान याफवलण्मात मेत आशे . माअांतगगत याष्ट्रवऩता भशात्भा
गाांधी माांच्मा जमांतीचे औधचत्म वाधन
ू फध
ु लायी (ता. २) नागऩयू भशानगयऩाभरका
आणण स्भािग ॲण्ड वस्िे नेफर भविी डेव्शरऩभें ि कॉऩोये ळन भरभभिे ड, तवेच

भनऩाच्मा दशाशी झोन कामागरमाच्मा लतीने ‘प्रॉग यन’चे आमोजन कयण्मात आरे
शोते. भनऩा भख्
ु मारम भवव्शीर राईन मेथे आमोस्जत कामगक्रभात भनऩा आमक्
ु त
अभबजीत फाांगय माांच्मावश अततरयक्त आमक्
ु त याभ जोळी, स्भािग ॲण्ड वस्िे नेफर
भविी डेव्शरऩभें ि कॉऩोये ळन भरभभिे डचे भख्
ु म कामगकायी अधधकायी डॉ. याभनाथ
वोनलणे, उऩभख्
ु म कामगकायी अधधकायी भशे ळ भोयोणे, आयोग्म उऩवांचारक डॉ.
बालना वोनकुवऱे , आयोग्म अधधकायी डॉ. वन
ु ीर काांफऱे , आयोग्म अधधकायी

(दलाखाने) डॉ. वयीता काभदाय, स्लच्छ बायत अभबमानाचे नोडर अधधकायी डॉ.

प्रदीऩ दावयलाय, मोगऩिू धनश्री रेकुयलाऱे , मोगभळषक भोये श्लय लयघने, बायताच्मा

हदव्माांग क्रक्रकेि वांघातीर खेऱाडू गुरुदाव याऊत, भख्
ु म अस्ग्नळभन अधधकायी याजेंद्र
उचके, भळषणाधधकायी वप्रती भभश्रीकोिकय, हशलताऩ अधधकायी जमश्री थोिे , उद्मान
अधीषक अभोर चौयऩगाय, क्रीडा अधधकायी वऩमऴ
ू आांफर
ु कय, ग्रीन स्व्शजीर

पाऊांडेळनचे वांस्थाऩक कौस्तब चॅ िजी, वयु बी जैस्लार, भेशुर कोवयु कय, ऑयें ज भविी
यनवग अवोभळएळनचे अभभत ऩांचभहठमा ल वदस्म, गाांधीफाग स्केहिांग क्रफचे

स्लप्नीर वभथग माांच्मावश भनऩाचे अधधकायी, वलबागप्रभख
ु , कभगचायी, अस्ग्नळभन
वलबागाचे कभगचायी आणण स्लमांवेली वांस्थाांचे प्रतततनधी उऩस्स्थत शोते.

प्रायां बी वलग उऩस्स्थताांना प्रास्स्िक भक्
ु त नागऩयू ळशय वाकायण्मात आऩण वशबागी
शोऊ मा आळमाची ळऩथ अततरयक्त आमक्
ु त याभ जोळी माांनी हदरी. मानांतय मोग
भळषक भोये श्लय लयघने आणण मोगऩिू धनश्री रेकुयलाऱे माांनी जीलनात मोगाचे
भशत्त्ल वाांगत प्रात्मक्षषके करून दाखवलरी. उऩस्स्थताांनीशी मोगा कयीत वदृ
ु ढ

आमष्ट्ु माचे धडे घेतरे. मानांतय भनऩा आमक्
ु त अभबजीत फाांगय माांच्मा नेतत्ृ लात

आणण अततरयक्त आमक्
ु त याभ जोळी माांच्मा भागगदळगनात भनऩाऩावन
ू ‘प्रॉग यन’रा

वरु
ु लात झारी. वलागत ऩढ
ु े गाांधीफाग स्केहिांग क्रफचे स्केिवग शातात ‘वे नो िू

प्रास्स्िक’, ‘प्रास्स्िकरा आमष्ट्ु मातून शद्दऩाय कया’ अवे वांदेळ अवणाये परक घेऊन
प्रॉग यनचे नेतत्ृ ल कयीत शोते. ग्रीन स्व्शजीर पाऊांडेळन, या.ऩै. वभथग स्भायक

वभभती, ऑयें ज भविी यनवग अवोभळएळनचे स्लमांवेलक ‘प्रॉग यन’भध्मे उत्स्पूतगऩणे
वशबागी झारे शोते. चेशऱ्मालय भास्क, शातात भोजे घारन
ू अधधकाऱ्माांवश वलग
स्लमांवेलक यस्त्मालय ऩडरेरे प्रास्स्िक जभा कयीत शोते. भनऩा भख्
ु मारम,

वलधानबलन चौक, भभठा नीभ दगाग, आकाळलाणी चौक, स्जल्शाधधकायी कामागरम,

स्व्शवीए ग्राऊांड अवे भागगक्रभण कयीत प्रॉग यन भनऩा भख्
ु मारमात ऩोशोचरी.

प्रास्स्िकभक्
ु तीच्मा घोऴणा दे त जभा केरेरे प्रास्स्िक ऩन
ु प्रगक्रक्रमेवाठी ऩाठवलण्मात
आरे.

िहाही झोनमध्ये ‘लसंगऱ यज
ू प्ऱास्टटकमक्
ु ्’ अलभयान

भनऩाच्मा दशाशी झोन कामागरमाभध्मेवद्ध
ु ा प्रास्स्िकभक्
ु तीचा वांदेळ दे ण्मावाठी
‘प्रॉग यन’ आणण वलवलध उऩक्रभाांचे आमोजन कयण्मात आरे शोते. रक्ष्भी
नगयअांतगग धांतोरी उद्मान, वालयकय नगय चौक मेथे, धयभऩेठ झोन

अांतगगत अांफाझयी उद्मान, लभाग रेआउि मेथे, शनभ
ु ान नगय झोनअांतगगत दग
ु ाग नगय
स्कूर, जलाशन नगय ऩरयवयात, धांतोरी झोन अांतगगत वब
ु ाऴ योड

उद्मान, नेशरूनगय झोनअांतगगत दत्तात्रम नगय उद्मान, गाांधीफाग झोन
अांतगगत गाांधीफाग उद्मान भाकेि, वतयां जीऩयु ा झोनअांतगगत ळाांतीनगय

उद्मान, ळाांतीनगय ऩरयवयात, रकडगांज झोनअांतगगत आांफेडकय उद्मान, आांफेडकय
चौक, वेंरर एव्शे न्मू ऩरयवयात, आवीनगय झोनअांतगगत लैळारी नगय

उद्मान, भांगऱलायी झोनअांतगगत भांगऱलायी फाजाय, जयीऩिका भाकेि मेथे भनऩा
उऩामक्
ु त आणण झोन वशामक आमक्
ु ताांच्मा नेतत्ृ लात ‘प्रॉग यन’चे आमोजन

कयण्मात आरे. माभाध्मभातून जभा झारेरे प्रास्स्िक ऩन
ु प्रगक्रक्रमेवाठी ऩाठवलण्मात
आरे. माऩढ
ु े भवांगर मज
ू प्रास्स्िक न लाऩयण्माचे आलाशन कयीत उऩस्स्थताांना
ळऩथ दे ण्मात आरी.

