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 मनपा-नागपूर मेट्रोच्या सहकायाकने 

  

‘बेटी बचाओ’चा संदेश देणाऱ्या 
राज्यातीऱ पहहल्या म्युरऱचे 

ऱोकापकण 

  

नागपूर, ता. १८ : कें द्र ळावनाने वुरू केरेल्मा ‘फेटी फचाओ-फेटी ऩढाओ’ 

अभबमानारा फऱ देण्मावाठी नागऩूय भशानगयऩाभरका आणण नागऩयू 
भेट्रोच्मा ऩुढाकायाने मेथीर कृऩरानी चौकात आकऴषक ‘म्मुयर’चे 
रोकाऩषण भशाऩौय नददा िजचकाय मादच्मा श्त ेफुधलायी तता  २०) कयण्मात 
आरे  ‘फेटी फचाओ-फेटी ऩढाओ’चा वददेळ देणाये अळा प्रकायचे शे 
याज्मातीर ऩहशरेच म्मुयर आशे  

माप्रवदगी आमोिजत कामषक्रभारा भशाभेट्रोचे कामषकायी वदचारक अननर 
कोकाटे, व्शीएनआमटीचे अध्मष वलश्राभ जाभदाय, भाजी भशाऩौय अचषना 



डशेनकय, नगयवेवलका ताया मादल, नगयवेवलका ऩल्रली ळाभकुऱे, वोनारी 
कडू, श्रद्धा ऩाठक, लऴाष ठाकये, बाजऩच्मा फेटी फचाओ अभबमानाचे वलदबष 
प्रभुख श्रीकादत देळऩादडे, नागऩूय ळशय प्रभुख भननऴा काळीकय, 

श्तादककतच्मा दीप्ती देळऩादडे, रक्ष्भीनगय झोनचे वशामक आमुक्त याजू 
भबलगड,े कामषकायी अभबमदता धनदजम भेंढुरकय, श्री  गुरुफक्वानी, नागऩूय 
भेट्रोचे जनवदऩकष  अधधकायी अणखरेळ शऱले, याजू खोयगडे उऩि्थत शोत े 

माप्रवदगी फोरताना भशाऩौय नददा िजचकाय म्शणाल्मा, भुरीदचा जन्भदय 
लाढाला मावाठी नागऩूय भशानगयऩाभरका भोठ्मा प्रभाणालय जनजागतृी 
कयीत अवत े जनजागतृीचा ऩरयणाभ हदवू रागरा आशे  भुरीदचा जन्भदय 
लाढरा आशे  १००० भागे ९६८ अवे प्रभाण आता झारे आशे  कें द्र 
ळावनाच्मा ‘फेटी फचाओ’ अभबमानारा नागऩुयात फऱ भभऱाले मावाठी 
‘फेटी फचाओ फेटी ऩढाओ’ वदकल्ऩनेलय आधायीत म्मुयर अवाले, अळी 
वदकल्ऩना बाजऩच्मा फेटी फचाओ अभबमानाच्मा वद्मादनी भादडरी  भरा 
ती वदकल्ऩना आलडरी  कृऩरानी चौक शा नागऩूयच्मा रृदम्थानी अवून 
नागऩूय भेट्रो मा चौकारा आकऴषक रूऩ हदरे आशे  ह्मा चौकाची ननलड 
केल्मानदतय भेट्रोच्मा अधधकाऱमादना माफाफत वादधगतरे  कुठरीशी चादगरी 
वदकल्ऩना तातडीने अदभरात आणणाऱमा भेट्रोच्मा अधधकाऱमादनी ह्मा 
वदकल्ऩनेराशी उचरून धयरे  अगदी कभी कारालधीत त्माचे ननभाषण केरे  
याज्मातीर अळा प्रकायचे शे ऩहशरे म्मुयर अवून माभुऱे फेटी फचाओ 
अभबमानारा फऱ भभऱेर, अवा वलश्लाव त्मादनी मालेऱी व्मक्त केरा  

फेटी फचाओ अभबमानाचे वलदबष प्रभुख श्रीकादत देळऩादड े म्शणारे, बाजऩने 
फेटी फचाओ अभबमानाचे ळशयननशाम ्लतदत्र मुनीट तमाय केरे  मा 
भाध्मभातून भोठ्मा प्रभाणालय जनजागतृी वुरू आशे  पर्लरूऩ आज 
नागऩूय ळशयात भुरीदचा जन्भदय लाढरा आशे  शे अभबमानाचे मळ आशे  



नागऩूय भशानगयऩाभरका आणण नागऩूय भेट्रोने ऩुढाकाय घेऊन तमाय 
केरेरे म्मुयर म्शणजे जनजागतृीच्मा हदळेने उचररेरे भशत्त्लाचे ऩाऊर 
अवल्माचे त्मादनी वादधगतरे  

नागऩूय भेट्रोचे कामषकायी वदचारक अननर कोकाटे मादनीशी फेटी फचाओ 
अभबमानाची प्रळदवा कयीत भशाऩौयादच्मा वदकल्ऩनेतून वाकायरेरे शे म्मुयर 
नागऩयू ळशयाचे आकऴषण ठयेर, अवा वलश्लाव व्मक्त केरा  भाजी भशाऩौय 
अचषना डशेनकय मादनीशी मालेऱी उऩक्रभाची प्रळदवा कयीत ऩुढीर कामाषवाठी 
ळुबेच्छा हदल्मा  

बाजऩच्मा फेटी फचाओ अभबमानाच्मा ळशय प्रभुख भननऴा काळीकय मादनी 
प्रा्तावलकातून म्मुयर ननभभषतीचा प्रलाव वादधगतरा  भशाऩौय नददा 
िजचकाय मादच्मा वशकामाषने फेटी फचाओ अभबमानाचे ्लप्न वत्मात 
उतयरे माफद्दर त्मादनी नागऩूय भशानगयऩाभरका आणण नागऩूय भेट्रोचे 
आबाय भानरे  

मानदतय भशाऩौय नददा िजचकाय मादच्मा श्त े ‘फेटी फचाओ-फेटी ऩढाओ’ 

वदकल्ऩनेलय आधायीत म्मुयरचे रोकाऩषण कयण्मात आरे  मालेऱी 
बाजऩच्मा फेटी फचाओ अभबमानाच्मा ऩदाधधकायी वदध्मा अधाऱे, मोधगता 
धाभभषक, रता शोरगये, ज्मोत््ना कुयेकय, वुभभत्रा वारलटकय, फबफता 
वारलटकय, उऴा ऩटारे, अनुश्री शलारदाय, कुद दा फालणे, कल्ऩना तडव, 

वोनारी घोडभाये, मळोधया टेंबुडे, वदतोऴ रढ्ढा, अतुर जोगे मादच्मावश 
भनऩा, भेट्रोचे अधधकायी, कभषचायी उऩि्थत शोते    

 


