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नागऩूर, ता. ११ : आई-लडडराांच्मा चाांगल्मा वलमीचे वांस्काय वलद्मार्थमाांलय ऩडालेत 
मावाठी आई-फाफाांना चाांग़ल्मा वलमी रागाव्मात; लाईट वलमीचा त्माग करून भुराांना 
स्लच्छता आणण लाशतूक ननमभाांच ेधड ेद्माल,े मा उद्देळातून नागऩूय भशानगयऩालरका, 
ळारेम लळषण वलबाग आणण ऩोलरव लाशतूक वलबागाच्मा लतीन ेळारेम वलद्माथी 
कें द्रबफांद ूठेलनू १३ जानलेायी ऩावनू ‘भम्भी ऩाऩा मू टू’ अलबमान ळशयात याफवलण्मात 
मेणाय आशे. ळशयातीर वुभाये १४०० ळाऱाांतीर वाड ेतीन राखाांलय वलद्माथी वलवलध 
स्ऩधाांच्मा भाध्मभातून जनजागतृी कयणाय आशेत. 
‘भम्भी ऩाऩा म ूटू’ अलबमानाांतगगत १३ त े१९ जानलेायीदयम्मान बयगच्च स्ऩधाांचे 
आमोजन कयण्मात मेणाय अवनू त्माभाध्मभातून ऩारक आणण नागरयकाांभध्मे 
जनजागतृी कयण्मात मेणाय आशे. वलद्मार्थथाांवाठी राखोंची फक्षषवेशी ठेलण्मात आरी 
अवनू प्रत्मेक वलद्माथी ह्मा वकायात्भक अलबमानात बाग घेण्मावाठी ऩुढाकाय घेत 
आशे. 



१३ जानेलायी योजी वलद्मार्थमाांवाठी घोऴलाक्म स्ऩधेच ेआमोजन कयण्मात आरे आशे. 
‘भम्भी ऩाऩा तुम्शी ऩण फना स्व्छतादतू’ शा स्ऩधेवाठी वलऴम अवनू इमत्ता ५ त े८ 
आणण इमत्ता ९ त े१२ चे वलद्माथी माभध्मे वशबागी शोतीर. १४ जानेलायी योजी 
‘स्लच्छ नागऩूय, वुांदय नागऩूय’ ह्मा वलऴमालय इमत्ता ऩाचली त ेफायालीच्मा 
वलद्मार्थमाांवाठी ऩथनाट्म स्ऩधेच ेआमोजन कयण्मात आरे आशे. १६ जानलेायी योजी 
‘ळशय स्लच्छता शी पक्त भशाऩालरकेची जफाफदायी आशे’ ह्मा वलऴमालय खुरी 
लादवललाद स्ऩधाग शोईर. त्माच ददलळी ळाऱास्तयालय ऩारकाांवाठी याांगोऱी स्ऩधेच े
आमोजन कयण्मात आरे आशे. १७ जानलेायी योजी वकाऱी ८.३० लाजता नागऩूय 
ळशयातीर वलग ळाऱाांच ेवलद्माथी स्लच्छतावलऴमक जनजागतृी आणण लाशतूक ननमभ 
ऩाऱण्मावांदबागतीर परक घेऊन ळशयात भानली वाखऱी तमाय कयतीर. ळाऱेच ेफँड 
ऩथक, रेझीभ ऩथक शे भानली वाखऱीदयम्मानचे आकऴगण याशीर. १८ जानेलायी योजी 
ऩारकाांवाठी ननफांध स्ऩधेचे आमोजन कयण्मात आरे आशे. ‘इदौय प्रथभ क्रभाांकाच े
स्लच्छ ळशय शोऊ ळकत,े नागऩूय का नाशी? शा स्ऩधेचा वलऴम याशीर. १९ जानलेायी 
योजी वलवलध गटाांतीर वलद्मार्थमाांवाठी भशायाजफाग मेथ ेवकाऱी ९ लाजता चचत्रकरा 
स्ऩधेच ेआमोजन कयण्मात आरे आशे. ऩमागलयण वांलधगन, कचया व्मलस्थाऩन, जागनतक 
ताऩभानलाढ, फार ल भदशरा वुयषा शे स्ऩधेच ेवलऴम याशतीर. स्लच्छ अवोलळएळन 
आणण ऩगभागग शी वांस्था चचत्रकरा स्ऩधेत वशकामग कयेर. वलग स्ऩधाांच ेफक्षषव वलतयण 
२ पेब्रुलायी योजी दऩुायी १ लाजता कवललमग वयेुळ बट वबागशृात शोईर. मा अलबमानात 
वलद्मार्थमाांवोफत ऩारक, नागरयकाांनी वशबागी व्शाल ेआणण ळशय स्लच्छ, वुांदय कयण्मात 
वशकामग कयाल,े अवे आलाशन भशाऩौय वांदीऩ जोळी, आमुक्त अलबजीत फाांगय माांनी 
केरे.  

 


