नागपरू महानगरपालऱका, नागपरू
(जनसंपकक विभाग)

प्रलसद्धी पत्रक

ता. ८ जानेिारी २०१९

तुम्हा-आम्हा सिाांची मानलसकता बदऱविण्यासाठी ‘मम्मी पापा यू टू’
महापौर संदीप जोशी : अलभयान यशस्िी करण्याचे मख्
ु याध्यापकांना आिाहन

नागपरू , ता. ७ : कुणालय जफयदस्ती केल्माने ळशय स्लच्छ शोऊ ळकत नाशी. शा भानसवकतेचा बाग आशे .

भाझे ळशय स्लच्छ ठे लण्मावाठी भी ऩढ
ु ाकाय घेईन. भाझ्मा वलमी फदरेन. अवे वलाांनी ठयवलरे तय नागऩयू
ळशय

स्लच्छ

शोण्माव

कुणीशी

अडथऱा आणू

ळकणाय

नाशी.

भानसवकता फदरण्माचे

शे च

कामय

वलद्मार्थमाांच्मा ऩढ
कयण्मात मेणाय आशे . शे
ु ाकायातन
ू ‘भम्भी ऩाऩा मू टू’ असबमानाच्मा भाध्मभातन
ू

असबमान मळस्ली कयण्मावाठी प्रत्मेक ळाऱाांच्मा भख्
ु माध्माऩकाांची बसू भका भशत्त्लाची आशे . आऩल्मा
ळशयावाठी वलाांनी मा असबमानात ‘फेस्ट’ दे ण्माचे आलाशन नागऩयू नगयीचे भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी केरे.

नागऩयू भशानगयऩासरका, ळारेम सळषण वलबाग आणण नागऩयू लाशतक
ू ऩोसरवाांच्मा वशकामायने वलद्माथी

केंद्रबफांद ू ठे लन
ू ‘भम्भी ऩाऩा मू टू’ शे असबमान शाती घेण्मात आरे आशे . १३ ते १९ जानेलायी दयम्मान
याफवलण्मात मेणाऱ्मा मा असबमानाच्मा भाध्मभातन
घयातीर भोठमाांच्मा स्लच्छता आणण लाशतक
ू
ू

ननमभाांफाफत अवरेल्मा लाईट वलमी फदसरलण्मावाठी वलद्मार्थमाांच्मा भाध्मभातन
ू जनजागत
ृ ी कयण्मात

मेणाय आशे . माच असबमानाच्मा ऩार्शलयबभ
ू ीलय प्रत्मेक ळाऱाांतीर वलद्मार्थमाांनी माभध्मे १०० टक्के वशबाग
द्माला, वलद्मार्थमाांवाठी आमोजजत स्ऩधाांभधून भोठमा प्रभाणालय जनजागत
ृ ी व्शाली माकतयता १४००

ळाऱाांतीर भख्
ु माध्माऩकाांची कामयळाऱा फध
ु लायी (ता. ८) कवललमय वयु े ळ बट वबागश
ृ ात आमोजजत कयण्मात
आरी शोती. मा कामयळाऱे च्मा अध्मषस्थानालरून ते फोरत शोते.

भांचालय भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांच्मावश उऩभशाऩौय भनीऴा कोठे , आमक्
ु त असबजीत फाांगय, सळषण

वसभतीचे

वबाऩती

जोळी, सळषणाधधकायी
उऩननयीषक

प्रा.

प्रीती

ददरीऩ

ददले, उऩवबाऩती

सभश्रीकोटकय, ऩमायलयण

चव्शाण, सळषणाधधकायी

(प्राथसभक)

षेत्रात

श्री.

प्रभोद

कामय

तबाने, अनततयक्त
कयणाऱ्मा

जुशी

लांजायी, उऩसळषणाधधकायी

याठोड, उऩसळषणाधधकायी (प्राथसभक) श्री. झोडे उऩजस्थत शोते.

आमक्
ु त

याभ

ऩाांढयीऩाांड,े सळषण

(भाध्मसभक)

श्री.

भशाऩौय वांदीऩ जोळी ऩढ
ु े म्शणारे, भी जरप्रदाम वसभतीचा वबाऩती अवताना दाढी कयताना नऱ

वरू
ु ठे लरा. भाझ्मा भर
ु ीने भरा ऩाणी लामा जात अवल्माफाफत टोकरे. तेव्शा भाझ्मा रषात आरे की
आऩण गालबय ऩाणी फचतीवांदबायत वाांगत अवतो आणण आऩणच ते लामा घारलतो. वलद्माथी अवरेल्मा

भाझ्मा भर
ु ीरा जय शे कऱतां तय भरा का नाशी? शे एक उदाशयण आशे . अळी उदाशयणे घयोघयी आशे .

वलद्मार्थमाांना आऩल्माभऱ
ु े राज लाटू नमे, ककभान आऩल्मा ऩढ
ु ल्मा वऩढीने आऩल्मा चाांगल्मा वलमीचे

अनक
ु यण कयामरा शले मावाठी आऩल्माराच आता फदरण्माची गयज आशे . मावाठी वलद्माथी शा केंद्रबफांद ू
ठे लन
प्रत्मेक नागतयकाांची भानसवकता फदरवलण्मावाठी वरू
कयण्मात आरेरे ‘भम्भी ऩाऩा मू टू’ शे
ू
ु

असबमान भशत्त्लाची बसू भका ननबालणाय आशे . भख्
ां य नागऩयू ळशयातीर वांऩण
ु माध्माऩकाांच्मा कामयळाऱे नत
ू य
ळाऱाांभध्मे ११ जानेलायी योजी एकाचलेऱी ऩारक वबा आमोजजत कयण्मात मेणाय आशे . मा ऩारक वबाांच्मा

भाध्मभातन
ऩारकाांना मा गोषटीांची जाणील करून द्मा, अवे आलाशन भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी
ू
भख्
ु माध्माऩकाांना केरे. मा असबमानाचा गाबा आऩल्मारा वभजरा तय असबमानाचा वांदेळ प्रबालीऩणे

नागऩयू कयाांऩमांत ऩोशोचेर आणण म्शणूनच मात भख्
ु माध्माऩकाांची बसू भका भशत्त्लाची अवल्माचे त्माांनी
मालेऱी वाांधगतरे.

आमक्
ु त असबजीत फाांगय म्शणारे, भशानगयऩासरकेच्मा इनतशावात स्लच्छतेवाठी रोकाांनी वशबागी

करून घेण्मावाठी याफवलण्मात आरेरे शे वलायत भोठे असबमान आशे . नागऩयू भशानगयऩासरकेची वांऩण
ू य
मांत्रणा स्लच्छ बायत असबमानात क्रभाांक एक लय मेण्मावाठी प्रमत्नयत आशे . रोकवशबाग लाढरा तय

त्मात काशीशी अडचण नाशी. मावाठीच ‘भम्भी ऩाऩा मू टू’ शे असबमान भशत्त्लाकाांषी अवल्माचे त्माांनी
वाांधगतरे.

सळषण वसभतीचे वबाऩती प्रा. ददरीऩ ददले माांनी प्रास्तावलकातन
ू वांऩण
ू य असबमानाची भादशती ददरी.

असबमानाच्मा भाध्मभातन
ू वलद्मार्थमाांवाठी आणण ऩारकाांवाठीशी वलवलध स्ऩधाांचे आमोजन कयण्मात आरे

आशे . स्ऩधाय शे ननसभत्त अवरे तयी त्माभाध्मभातन
ू जनजागत
ू स्लच्छता
ृ ी कयणे, वलद्मार्थमाांच्मा भाध्मभातन
आणण लाशतक
ू ननमभाांफाफत ऩारकाांची भानसवकता फदरवलणे शाच उद्देळ आशे . वलद्मार्थमाांना मा स्ऩधाांच्मा

भाध्मभातन
ू राखोंची फक्षषवेशी दे ण्मात मेणाय आशे . मा असबमानाांतगयत भानली वाखऱी कयण्मात मेणाय
अवन
ू दे ळातच नव्शे तय जगात तीन राख वलद्माथी एकाच लेऱी भानली वाखऱी तमाय कयण्माची शी
ऩदशरीच लेऱ अवणाय अवल्माचा गौयलोल्रेख त्माांनी मालेऱी केरा.

अनततयक्त आमक्
ु त याभ जोळी माांनी स्लच्छ वलेषणाफाफत भादशती ददरी. स्लच्छ वलेषणात नागऩयू

जेव्शाऩावन
ू बाग घेतोम तेव्शाऩावन
ू ऩतयजस्थती आणण क्रभाांक कवे फदरत गेरे. मालऴी नागऩयू रा काम
अऩेषा आशे त, माफाफत त्माांनी भादशती ददरी.

सळषणाधधकायी प्रीती सभश्रीकोटकय माांनी असबमानादयम्मान आमोजजत स्ऩधाांचे स्लरूऩ काम

याशीर, ननमभालरी काम याशीर, त्माचे आमोजन कळाप्रकाये याशीर, माफाफत वांऩण
ू य भादशती उऩजस्थत
भख्
ु माध्माऩकाांना ददरी.

तत्ऩल
ू ी भशाऩौय वांदीऩ जोळी, आमक्
ु त असबजीत फाांगय आणण अन्म भान्मलयाांच्मा शस्ते दीऩप्रज्लरन

करून कामयळाऱे चा ळब
ु ायां ब कयण्मात आरा. जनआक्रोळ वांस्थेच्मा लतीने यलीांद्र कावखेडीकय, ददरीऩ
भक
ु े लाय, डॉ. ऩैठणकय माांनी लाशतक
ू ननमभाांफाफत वादयीकयणाच्मा भाध्मभातन
ू भादशती ददरी. लाशतक
ु ीचे

ननमभ भोडण्माचे काम गांबीय ऩतयणाभ अवू ळकतात, माफाफत वाांधगतरे. ‘लाशतक
ु ीचे ननमभ ऩाऱा आणण
जीलन वयु क्षषत ठे ला’ अवा वांदेळ त्माांनी ददरा. जुशी ऩाांढयीऩाांडे माांनी प्राजस्टक उऩमोगाचे दषु ऩतयणाभ आणण

मावाठी नागतयकाांनी काम कयामरा शले, माफाफत वादयीकयणाच्मा भाध्मभातन
ू प्रकाळ टाकरा. कामयक्रभाचे
वांचारन

भधु

ऩयाड

माांनी

केरे.

कामयक्रभाच्मा

मळस्लीतेवाठी

वशामक

सळषणाधधकायी

कुवभ
ू

चापरेकय, सळषण वलबागाचे वलनम फगरे, क्रीडा ननयीषक नये ळ चौधयी माांच्मावश सळषण वलबागाचे वलय
अधधकायी, कभयचाऱ्माांनी वशकामय केरे.

