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ता. १५ नोव्हें बर २०१९

‘स्िच्छतेच्या सियी’साठी
ऱॉयन्स क्ऱब करणार
जनजागत
ृ ी

मनपा आयक्
ु तांसोबत बैठक : २७ क्ऱबच्या
सदस्यांची उपस्स्थती

नागपरू , ता. १५ : माऩढ
ु े नागऩयू ळशयाच्मा घयाघयातन
ू आणण प्रत्मेक
दक
ु ानातून दै नंददन कचऱ्माची उचर शोणाय आशे . कचया शा

ननर्भितीस्थऱालरूनच वलरग कयामचा आशे . ओरा कचया आणण वुका

कचया म्शणजे नेभका काम, माफाफत जनजागत
ू
ृ ीची आलश्मकता अवन
ळशयातीर रॉमन्व क्रफच्मा वलवलध ळाखांनी मावाठी ऩुढाकाय घेतरा
आशे . वुभाये २७ रॉमन्व क्रफच्मा वदस्मांनी ळुक्रलायी (ता. १५)

आमुक्तांवोफत चचाि केरी. रॉमन्व क्रफच्मा मा ननणिमाचे कौतुक आणण

स्लागत कयीत अन्म वंस्थांनीशी मावाठी ऩढ
ु ाकाय घेण्माचे आलाशन भनऩा
आमक्
ु त अर्बजीत फांगय मांनी केरे.

नागऩूय भशानगयऩार्रका भुख्मारमातीर आमुक्त वबागश
ृ ात झारेल्मा

फैठकीरा आमुक्त अर्बजीत फांगय, अनतरयक्त आमुक्त याभ जोळी, रॉमन्व
क्रफचे वलबागीम अध्मष वंजम ऩांडे, रॉमन्वचे डेप्मट
ु ी डडस्ट्स्िक्ट गलनिय
ॲड. वंदीऩ खंडर
े लार, डॉ. वलनोद जमस्लार मांच्मावश वलवलध क्रफचे
वदस्म वशबागी झारे शोते.
आमुक्त अर्बजीत फांगय मांनी वलिप्रथभ उऩस्ट्स्थत वलि वदस्मांना स्लच्छ
बायत अर्बमान, स्लच्छ वलेषणावलऴमी भादशती ददरी. स्लच्छता

अर्बमानांतगित नागऩूय भशानगयऩार्रका रोकांभध्मे जाऊन स्लच्छतेचे

भशत्त्ल ऩटलून वांगत आशे त. आमईवी अंतगित १२ आठलड्माचा कामिक्रभ
तमाय कयण्मात आरा अवन
ू प्रत्मेक आठलड्मात स्लच्छतेळी वंफंधधत
एका वलऴमालय जनजागत
ृ ी कयण्मात मेईर. ये डडओ, दटव्शी, ऩथनाट्म,

धथएटय आदींच्मा भाध्मभातून स्लच्छतेचा जागय कयण्मात मेत आशे .

ऩयं तु माभध्मे जोऩमंत रोकवशबाग लाढणाय नाशी, तोऩमंत अर्बमानाचा

उद्देळ वाध्म शोणाय नाशी. भनऩा आमक्
ु त अर्बजीत फांगय ऩढ
ु े फोरताना
म्शणारे, नागऩूय ळशयातीर कचया उचरण्माची व्मलस्थाशी १५

नोव्शें फयऩावून फदरत आशे . माभध्मे आभूराग्र फदर कयण्मात मेत आशे .
रोकांना कचया वलरगीकयणाची वलम रागाली मावाठी भनऩाचे प्रमत्न
वुरू आशे त. नव्मा व्मलस्थेनुवाय नागरयकांना घयातूनच कचया वलरग

करून द्मामचा आशे . मावाठी स्लमंवेली वंस्थांनी स्लत:शून
जनजागत
ृ ीवाठी ऩुढाकाय घेणे, रोकवशबाग लाढवलण्माच्मा दृष्टीने उऩमुक्त
आशे , अवे म्शणत त्मांनी उऩस्ट्स्थत वलि वदस्मांचे अर्बनंदन केरे.

मानंतय उऩस्ट्स्थत वदस्मांनी जनजागत
ृ ी कामिक्रभाअंतगित काम कयता

मेईर, माफाफत चचाि केरी. आठलड्मातीर ळननलाय आणण यवललाय ह्मा
दोन ददलळी रॉमन्वचे वदस्म ळशयातीर भोठभोठ्मा वोवामटीभध्मे
जाऊन ओरा आणण वुका कचया म्शणजे नेभका काम, तो कवा स्लतंत्र

ठे लाला माफाफत भागिदळिन कयतीर. मावाठी भनऩाने धचत्रपीत उऩरब्ध
करून द्माली, अळी वूचना एका वदस्माने केरी. काशी बागाभध्मे दोन
स्लतंत्र कचया ऩेट्मांचा ऩुयलठा कयण्माची तमायीशी रॉमन्व क्रफने

दळिवलरी. नागऩूय ळशयातीर पुटऩाथ भोकऱे कयण्मात माले, यस्त्मालय
मेणाऱ्मा झाडांच्मा पांद्मा काऩण्मात माव्मा, वपाई कभिचाऱ्मांच्मा

उऩस्ट्स्थतीभध्मे वातत्म अवाले, नागऩूय ळशयातीर उद्माने आणण तरालांचे
ऩारकत्ल स्लमंवेली वंस्थांना दे ण्मात माले, अळा वूचनाशी रॉमन्व
क्रफच्मा वदस्मांनी केल्मा.

मा वलि वूचनांचे स्लागत कयीत आमुक्त अर्बजीत फांगय मांनी त्मालय

रलकयच ननणिम घेण्मात मेईर. त्माफाफत एका कामिक्रभ तमाय कयण्मात
मेईर, अवे आश्लस्त केरे. रोकवशबागातून नक्कीच नागऩूय वंऩूणि
स्लच्छतेकडे झेऩ घेईर, अवा वलश्लाव त्मांनी व्मक्त केरा.

नागऩूय भशानगयऩार्रकेने जनजागत
ृ ीवंदबाित रॉमन्व क्रफलय जो

वलश्लाव दळिवलरा. भनऩात आभंत्रत्रत करून भागिदळिन केरे, माफाफत
रॉमन्व क्रफच्मा लतीने श्री. वलनोद जमस्लार मांनी आबाय भानरे.
फैठकीरा उऩस्ट्स्थत रॉमन्व क्रफ वदस्मांभध्मे वलिश्री प्रेभ व्माव, ददलाकय
ऩाटने, अस्ट्जत यानडे, याशुर लभाि, वतीळ जैन, नये ळ जुभानी, रता खेडकय,
जमंत खेडकय, ददरीऩ कुकडे, टी. एव. बादटमा, अननर भॅथ्मू, डॉ. यभेळ

फायस्कय, ददरीऩ तारेलाय, अरुण कुरकणी, वंजम ऩांडे, डॉ. ददरीऩ पुगे, डॉ.
डी. टी. खोब्रागडे, डॉ. अर्भता खोब्रागडे, डॉ. अयवलंद फुटरे, डॉ. एन. टी.

दे ळभख
ु , डॉ. यलींद्र शुंकाऱे , अबम लभाि, अजम दशलयकय, अर्भन धभानी,
श्रालण कुभाय,प्रलीण वयण, स्ट्जतें द्र भशाजन, वंजम आमि, वायं ग ढोक, याकेळ
गुप्ता आदींचा वभालेळ शोता.

