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 कचरा मु�त पुणे शहर अ�भयान 

घनकचरा �यव�थापन �वभाग व �श�ण �वभाग यांच े

महा�व�यालयांच ेम�ुया�यापक, �ाचाय�, �वयसंेवी स�ंथा व मनपा अ�धकार�

 :- सकाळी ९ त े११       �थळ :- बालगधंव� रंगम�ंदर

 

काय��म प��का 

�वागत 

बोधनकर , स�ं��त मा�हती 

अि�लकेशनबाबत स�ं��त मा�हती 

पणेु महानगरपा�लका यांच ेमाग�दश�न 

 माग�दश�न 

माग�दश�न 

�मना�ी राऊत, �श�ण �वभाग 

व �व�ततृ मा�हती  

वा�हाळ, �श�ण मडंळ 

महापा�लका आय�ुत 

�यव�थापन 

महानगरपा�लका 

 सयं�ुत �व�यमाने 

अ�धकार�, कम�चार� 

रंगम�ंदर,पणेु 



 

 

 

�लॅि�टक कचरा मु�त पुणे शहर अ�भयानाचा शुभारंभ 

�दनांक १३ फे�ुवार� २०१६ रोजी शाळा/ कॉलेजने करावया�या बाबी. 

 ८वी, ९ वी ,११ वी, व महा�व�यालयीन �व�याथ� सहभागी होतील`. 

 अशा भाग घेणा-या �व�या�या�ची स�ंया ठरवणे व सदर �नयोजनाबाबत �श�ण 

सचंालकांकड`/�श�ण �वभागाकड ेव पणेु मनपाकड ेमा�हती सादर करणे. 

 शाळा/कॉलेज�या भोवताल�या प�रसरातील ग��या, र�त े, मोकळे भखुंड, अ�य प�रसराची पाहणी 

करणे व अ�भयान अतंग�त �लॅि�टक कचरा गोळा करणेकर�ता जागा �नयोिजत करणे. 

 तीस �व�या�या�चा एक गट एका जागेची �व�छता करेल. (फ�त �लॅि�टक कचरा उचलणे ) अस े

गट व जागा �नि�चत करणे. 

 मलुांना सहभागी हो�यासाठ� आवाहनाच ेप� देणे, सचुना देणे व  पालकांना सदर अ�भयानाबाबत 

मा�हती पा�यांमाफ� त देणे. 

 शाळे�या �ाऊंडवर / हॉलम�ये �व�याथ� जमव�याची �यव�था करणे. 

 ि�ह.सी.डी. लाव�यासाठ� �ोजे�टर, ि��न/ पडदा व सचूना दे�यासाठ� लाउड �पीकरची �यव�था 

करणे. 

 पया�वरण म�ंालयामाफ� त �व�याथ� स�ंयेनसुार कापडी �पशवी ( घर� ने�यासाठ� भेट �हणून), 

हातमौज े व टोपी �मळेल.सदर सा�ह�याच े अ�भयानाच े �दवशी उपि�थत सहभागी होणा-या 

�व�या�या�ना वाटप करणे.  

 ��येक गटाला / बॅचला �लॅि�टक कचरा गोळा कर�यासाठ� बॅग/ गोणी/पोत ेदेणे. 

 आप�या भागातील ��ति�ठतांना पाहुणे �हणून �नम�ंीत करता येईल ( शाळेच ेसचंालक वगरेै 

चालतील ).पाहु�यांच ेमाग�दश�न पाच �म�नटांपय�त �स�मत असेल. 

 काय��म वेळेत पार पाडून �याचा फोटोस�हत अहवाल सादर करणे. 

 

` शपथ ` 

 `` महा�मा गांघी, सतं गाडग ेमहाराज व अ�य थोरानंी �वत: व आपला प�रसर �व�छ कर�यास 

�शक�वले. 

मी शपथ घेतो/घेत ेक�, मी घाण करणार नाह� व दसु-याला क� देणार नाह�. मी �व�छतचेा �चार 

कर�न. आठव�यातील दोन तास मी �व�छत�ेया कामासाठ� देईन. �व�छतचे ेमह�व मी घरात 

आ�ण आजूबाजूला समजावनू सांगेन. `` 

 || जय �हदं || 

 



 

 

 

 �लॅि�टक कचरा म�ुत पणेु शहर अ�भयानाचा शभुारंभ 

काय��माच े�व�प 

 श�नवार �दनांक १३ फे�ुवार� २०१६ रोजी सकाळी ८:३० वाजता �व�या�या�ना एक� 

करणे.गट �नहाय उभे करणे व काय��म समजावून सांगणे. 

 सी.डी. पड�यावर दाखवणे.- १० �म�नटे 

 �व�छतेची शपथ घेणे. - ३ �म�नटे 

 पाहुणे माग�दश�न. – ५ �म�नटे 

 सा�ह�य वाटप.- १० �म�नटे 
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