
नागऩूय भहानगयऩालरका, नागऩूय 

(जनसंऩकक  वलबाग) 

प्रलसद्धी ऩत्रक                                            ता. १४ नोव्हेंफय २०१९ 

ततसये वलदबकस्तयीम ग्राभामण 
सेला प्रदळकन 

३ ते ६ जानेलायीदयम्मान 

नागऩूय भहानगयऩालरका ल ग्राभामण प्रततष्ठानचे आमोजन 

  

नागऩूय, ता.१४ : नागऩूय भशानगयऩालरका ल ग्राभामण प्रततष्ठान माांच्मा 
वांमुक्त वलद्मभाने ३ त े६ जानेलायी २०२० मा कारालधीभध्मे ततवये 
वलदबभस्तयीम ग्राभामण वेला प्रदळभन आमोजजत कयण्मात आरे आशे. 
ळशयातीर लधाभ भागाभलयीर ळतनलाय फाजाय भेट्रो स्टेळनच्मा फाजूरा 
वीतानगय शॉटेर येडीवन ब्ल्मू चौक मेथे शे प्रदळभन शोणाय आशे. ३ त े६ 
जानेलायीदयम्मान चायशी ददलव दययोज वकाऱी ११ त ेयात्री ९ मालेऱेभध्मे 
प्रदळभन वुरू याशणाय अवून वलाांना प्रलेळ तन:ळु्क आशे. 

बायतीम गोलांळ यषण वांलधभन ऩरयऴद ल श्रीयाभ भांददय वेला वलभती शे 
प्रदळभनाचे वशआमोजक आशेत. वलदबाभतीर वलळेऴत: ग्राभीण बागात काभ 



कयणा-मा रशान भोठ्मा वेलाबाली वांस्था, गट आणण कामभकत ेमाांच्मा 
कामाभचा ऩरयचम नागरयकाांना व् शाला. यामातून नागरयकाांचे वाभाजजक बान 
लाढाले, यामाांच्मा जलऱचे कौळ्म अनुबल, ळक्ती, फुध्दी, लेऱ, ऩैवा माांचा 
वशमोग मा काभाांना लभऱून यामाांचे काभ फऱकट व्शाले, मा शेतूने प्रदळभनाचे 
आमोजन कयण्मात मेत आशे. भदशरा, मुला, ळेतकयी, लांचचत लगभ, ददव्माांग 
अळा वभाजऩरयलतभनाच्मा वलवलध ऩैरूांलय काभ कयणा-मा वलभ वेलाबाली 
वांस्थाांना माभध्मे वशबागी शोता मेणाय आशे. 

भनऩातपे वलवलध सुवलधा 

प्रदळभनावाठी नागऩूय भशानगयऩालरकेतपे जागेची व्मलस्था कयण्मात 
आरी आशे. मा दठकाणी स्लच्छता, ळुद्ध ऩाणी आदी भुरबूत वुवलधाांवश 
नागरयकाांच्मा वुयषेच्मा दृष्टीने व्मलस्था कयण्मात मेणाय आशे. मालळलाम 
भनऩाच्मा वलवलध कामाभची भादशती देणाये स्टॉरशी प्रदळभनात रालण्मात 
मेणाय आशेत. 

२५ हजायांलय रोक देणाय बेट 

चाय ददलवीम प्रदळभनाभध्मे वुभाये दीडळे स्टॉ्व याशणाय आशेत. प्रदळभन 
ऩाशण्मावाठी वांऩूणभ वलदबाभवश भध्म बायतातीर नागरयक भोठ्मा वांख्मेने 
उऩजस्थत याशतात. प्रदळभनारा दयलऴी लभऱणाया प्रततवाद ऩाशता दयलऴी 
प्रदळभनारा बेट देणा-माांची वांख्मा लाढत आशे. भागीर लऴी प्रदळभनारा १५ 
शजाय नागरयकाांनी बेट ददरी शोती. मालऴी २५ शजायाांलय रोक प्रदळभनारा 
बेट देतीर, अवा वलश्लाव आशे. 

वलवलध स्ऩधाक ल कामकळाऱा 



प्रदळभनादयम्मान ळारेम वलद्माथी, अलबमाांत्रत्रकी वलद्माथी आणण प्रौढ अळा 
तीन लमोगटाांवाठी स्ऩधाांचे आमोजन कयण्मात मेणाय आशे. ळारेम 
वलद्मार्थमाांवाठी ऩमाभलयणऩूयक वलसान भॉडरे स्ऩधाभ, अलबमाांत्रत्रकी 
वलद्मार्थमाांवाठी ग्राभोऩमोगी तांत्रसानाचे भॉडरे स्ऩधाभ ल प्रौढाांवाठी 
टाकाउभधून दटकाउ तनलभभती स्ऩधाभ अळा तीन स्ऩधाभ घेण्मात मेणाय 
आशेत. ततन्शी गटातीर वलजेयामा स्ऩधभकाांना आकऴभक योख ऩुयस्काय प्रदान 
कयण्मात मेणाय आशे. 

प्रदळभनात वलवलध कामभळाऱाांभध्मे लेऱेलय प्रयामष वशबागी शोण्माची वांधी 
प्रदळभन ऩाशामरा मेणा-माांना मातनलभयाताने लभऱणाय आशे. प्रदळभनात 
एकाच लेऱी अनेक वलऴमाांच्मा कामभळाऱा वुरू याशतीर. ऩमाभलयणऩूयक 
आणण करागुणाांना लाल देणा-मा मा कामभळाऱा याशतीर. 

प्रदळकनाची लैलळष््मे 

मालऴी प्रदळभनात ददव्माांग वांस्थाांचेशी स्टॉ्व याशणाय आशेत. अांध, अऩांग, 

भुकफचधय, भततभांद, अनाथ अळा ऩाच प्रकायच्मा वेला वांस्थाांचा माभध्मे 
वभालेळ याशणाय अवून मा वांस्थाांच्मा स्टॉ्ववाठी एक वलळेऴ बाग 
प्रदळभनात याशीर. मालळलाम ऩमाभलयणावाठी काभ कयणा-मा वांस्था, धाभीक 
वांस्थाांभापभ त कयण्मात मेणा-मा वेलाबाली काभाांची भादशती वलाांऩुढे माली 
मावाठी वलळेऴ प्रमयान याशणाय आशेत. ग्राभवलकाव आणण वभाज 
ऩरयलतभनाभध्मे कामभयत वलभ प्रकायच्मा वेला वांस्था, ग्राभीण उद्मोजक, 

भदशरा फचतगट, कराकाय, ग्राभीण तांत्रसान, मळस्ली उदाशयणे माांनाशी 
प्रदळभनात वांधी ददरी जाणाय आशे. 
  

 


