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पाऱकांनाही सांगगतऱे ‘मम्मी पापा यू टू’ 
अलभयानाचे महत्तत्ति 

अगिकारी, नगरसेिक, स्ियंसेिी संस््ांनी पाऱक सभांमध्ये केऱे 
मागकदर्कन 

नागपूर, ता. ११ : भम्भी, ऩपऩपांनो, आऩण कुठे चुकत तय नपशी नप? जय चुकत अवेर 
तय वलद्मपथीच आऩल्मपरप आऩरी चूक वपांगतीर. अवे शोतशी अवेर. कपयण आऩल्मप 
वलमी म्शणजे वलद्मपर्थमपांलयीर वांस्कपय अवतपत. त्मपभुऱे चपांग़ल्मप वलमी रपलप आणण 
वलद्मपर्थमपांलय चपांग़रे वांस्कपय घडलप, शप वांदेळ देण्मपवपठी नपगऩूय ळशयपत १३ 
जपनेलपयीऩपवून वुरू शोत अवरेल्मप ‘भम्भी ऩपऩप म ूटू’ अभबमपनपचप बपग फनप आणण 
स्लच्छतप तवेच लपशतूक ननमभपांच्मप जनजपगतृीवपठी वुरू शोत अवरेल्मप वकपयपत्भक 
भोहशभेत आऩरे मोगदपन द्मप, अवे आलपशन नपगऩयू ळशयपतीर वलवलध ळपऱपांभधनू 
ऩपरक वबपांच्मप भपध्मभपतून एकपच लेऱी कयण्मपत आरे. 
नपगऩूय भशपनगयऩपभरकप, ळपरेम भळषण वलबपग आणण ऩोभरव लपशतूक वलबपगपच्मप 
वांमुक्त वलद्मभपन ेनपगऩुयपत १३ त े१९ जपनेलपयीदयम्मपन ‘भम्भी ऩपऩप म ूटू’ अभबमपन 
यपफवलण्मपत मेत आशे. वलद्मपथी शप कें द्रबफांद ूठेलनू ऩपरक आणण नपगरयकपांनी ळशय 
स्लच्छतप आणण लपशतूक ननमभ ऩपऱण्मपवपठी ऩुढपकपय घ्मपलप, त्मपवपठी वलद्मपर्थमपांच्मप 
भपध्मभपतून जनजपगतृी व्शपली, शप मप अभबमपनपचप उद्देळ आशे. १३ जपनेलपयीऩपवून वुरू 
शोत अवरेल्मप अभबमपनपच्मप ऩपर्शलवबभूीलय मप अभबमपनपळी जऱुरेल्मप प्रत्मेक घटकपरप 
अभबमपनपची भपहशती व्शपली, मपवपठी ळननलपयी (तप. ११) नपगऩयू ळशयपतीर वलव 
ळपऱपांभध्मे एकपच लेऱी वकपऱी ९ लपजतप ऩपरक वबेच ेआमोजन कयण्मपत आरे शोत.े 



कुठल्मप एकप वलऴमपवपठी वलव ळपऱपांभध्मे एकपच लेऱी ऩपरक वबप आमोजजत 
कयण्मपची शी ऩहशरीच लेऱ आशे. वलळऴे म्शणजे मप अभबमपनपची भपहशती ऩपरकपांऩमांत 
ऩोशचवलण्मपवपठी अधधकपयी, वलव नगयवेलक आणण स्लमांवेली वांस्थपांच्मप प्रनतननधीांनी 
त्मपांच्मप ऩरयवयपतीर ळपऱपांभध्मे भपगवदळवन केरे. 
नपगऩूय भशपनगयऩपभरकेच ेआमकु्त अभबजीत फपांगय मपांनी फी.आय.ए. भुांडरे 
शपमस्कूरच्मप ऩपरकवबेत उऩजस्थती दळववलरी. मप ऩपरकवबेत त्मपांनी स्लत: ‘भम्भी 
ऩपऩप म ूटू’ अभबमपनपची भपहशती हदरी. स्लच्छ वलषेणपत नपगऩूयचप वशबपग, 
वद्मजस्थती आणण रोकवशबपग ककती आलर्शमक आशे, मपफपफत त्मपांनी वपांधगतरे. 
नपगऩूय ळशयपतीर बपांडलेपडी थथेे अवरेल्मप कचयप व्मलस्थपऩन प्रकिमेची भपहशतीशी 
त्मपांनी ऩपरकपांनप हदरी. ऩपरकपांनी वलचपयरेल्मप प्रर्शनपांनप उत्तये देत त्मपांच्मप ळांकपांच े
ननयवन केरे. नपगऩूय ळशय स्लच्छ आणण वुांदय फनवलण्मपवपठी जनतने ेवशकपमव 
कयण्मपच ेआलपशन आमुक्त अभबजीत फपांग़य मपांनी केरे. 
अनतरयक्त आमकु्त यपभ जोळी, उऩपमुक्त यपजेळ भोहशत,े उऩपमकु्त ननबवम जनै, वशपमक 
आमुक्त भशेळ धपभेचप, आयोग्म अधधकपयी प्रदीऩ दपवयलपय, भळषणपधधकपयी प्रीती 
भभश्रीकोटकय मपांच्मपवश वलव अधधकपऱमपांनी ळशयपतीर वलवलध ळपऱपांभध्मे जपऊन ‘भम्भी 
ऩपऩप म ूटू’ अभबमपनपची भपहशती हदरी. वोभरलपय शपमस्कूर, शडव शपमस्कूर, 
वलभरतपई नतडके शपमस्कूर, यपजेंद्र शपमस्कूर, वेंट भपमकेर शपमस्कूर, दीनपनपथ 
शपमस्कूर आदी नपभलांत ळपऱपांवश नपगऩूय भशपनगयऩपभरकप वांचपभरत ळपऱपांनी 
ऩपरकवबपांच ेआमोजन केरे शोत.े 
  

उपमहापौरांसह नगरसेिक, स्ियंसेिकांचा उत्तसाह 

‘भम्भी ऩपऩप म ूटू’ अभबमपनपत वलद्मपर्थमपांवश ऩपरकपांचप वशबपग लपढपलप मपवपठी 
ळननलपयी आमोजजत ऩपरक वबपांभध्मे ऩदपधधकपयी, अधधकपयी आणण स्लमांवेलकपांनी 
उऩजस्थत यपशून उत्वपश दपखवलरप. भशपऩौय वांदीऩ जोळी मपांनी केरेल्मप आलपशनपरप 
प्रनतवपद देत उऩभशपऩौय भनीऴप कोठे मपांच्मपवश वलवऩषीम नगयवेलकपांनी त्मपांच्मप-
त्मपांच्मप ऩरयवयपतीर ळपऱपांभध्मे ऩपरक वबपांनप भपगवदळवन केरे. उऩभशपऩौय भनीऴप कोठे 
मपांनी लपठोडप भयपठी उच्च प्रपथभभक ळपऱेत भपगवदळवन केरे. नगयवेवलकप लऴपव ठपकये, 
चेतनप टपांक, शऴवरप वपफऱे, वलयांकप भबलगड,े ऩल्रली ळपभकुऱे, प्रणणतप ळशपणे, रुऩपरी 



ठपकूय, रुनतकप भवयपभ, ऩरयणणतप पुके, नगयवेलक अभय फपगड,े वनुीर हशयणलपय, 
भनोज वपांगोऱे, ळऴेयपल गोतभपये, जजतेंद्र घोडसे्लपय, कभरेळ चौधयी मपांच्मपवश फशुतपांळ 
वलवऩषीम नगयवेलकपांनी ऩपरक वबपांनप भपगवदळवन केरे. स्लमांवेली वांस्थपांभध्मे ग्रीन 
जव्शजीर पपऊां डळेन, जनभांच, जनआिोळ, ऩगभपकव  आदी स्लमांवेली वांस्थपांच्मप 
प्रनतननधीांनी वलवलध ळपऱपांभध्मे जपऊन जनजपगतृी केरी आणण वलद्मपर्थमपांवोफत 
ऩपरकपांनीशी स्लच्छतचे्मप मप अभबमपनपत वशबपगी शोण्मपच ेआलपशन केरे.  

 


