
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

       जनसंपकक  मिभाग 

             पे्रसनोट 

 

स्वातंत्र्याच्या अिृत िहोत्सिी िर्ाकमनमित्त "िाझी िस ंधरा" अमभयान अंतगकत मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

आयोमजत सायक्लोथॉन २०२१ यशस्वीररत्या संपन्न 

  

पंचतत्वािर आधाररत असिेल्या िूल्यांच्या िामहतीची जनजागृती शहरातीि नागररकांिधे्य करणेकािी 

िहानगरपामिकािार्क त सायक्लोथॉन २०२१ स्पधेचे आयोजन 

 

िस ंधरेचे रक्षण, इंधानाची बचत, हररतिायू या सिाांसाठी हा एक मदिस आपण या शहराचे जबाबदार नागररक 

म्हणून आपिे कतकव्य पार पाडणाऱ्या सिक नागररकांचे आभार - आय क्त मदिीप ढोिे 

 

५०३ स्पधककांनी ऑनिाईन तर ९९ स्पधककांनी ऑन द स्पॉट रमजस्ट्र ेशनचा िाभ घेऊन स्पधेत नोदंििा सहभाग 

 

स्वातंत्र्याच्या अिृत िहोत्सिी िर्ाकमनमित्त मिरा भाईंदर िहानगरपामिका आय क्त श्री. मदिीप ढोिे यांच्या 

िागकदशकनाखािी िहाराष्ट्र  राज्य शासनािार्क त स रू करण्यात आिेल्या "िाझी िस ंधरा" अमभयान अंतगकत मिमिध 

उपक्रि राबमिण्यात येत आहे. या "िाझी िस ंधरा" उपक्रिाअंतगकत मिरा भाईंदर िहानगरपामिका आयोमजत 

सायक्लोथॉन २०२१ चा श भारंभ मदनांक ३० मडसेंबर २०२१ रोजी सकाळी ठीक ७.३० िाजता करण्यात आिा. 

सायक्लोथॉन २०२१ चा श भारंभ भाईंदर पमिि येथीि स भार्चंद्र बोस िैदान येथे िा. िहापौर श्रीिती ज्योत्स्ना 

हसनाळे ि आय क्त मदिीप ढोिे यांच्या हसे्त करण्यात आिा. या स्पधेस भाग घेणाऱ्या स्पधककांचा उत्साह 

िाढिण्यासाठी नाििंत किाकार म्हणून स प्रमसद्ध अमभनेता डॉ. मगरीश ओक ि स प्रमसद्ध अमभनेत्री हेिांगी किी 

उपस्थथत होते.प्रसंगी िा.सभागृह नेता प्रशांत दळिी, पररिहन समितीचे सभापती मदिीप जैन, सन्माननीय सदस्य 

धृिमकशोर पाटीि, स्वच्छ सिेक्षण बँ्रड ॲमे्बसेडर डॉ. एस.पी. चव्हाण, डॉ. भास्कर शेट्टी, अमतररक्त आय क्त 

मिजयक िार म्हसाळ, संभाजी पानपटे्ट, उपाय क्त (ि ख्यािय) िारुती गायकिाड, उपाय क्त (पयाकिरण) संजय 

मशंदे, उपाय क्त (सािक. आरोग्य) अमजत ि ठे, प्रभारी उपाय क्त स्वप्नीि सािंत, कायककारी अमभयंता मदपक खांमबत, 

िृक्ष प्रामधकरण अमधक्षक श्रीिती कांचन गायकिाड, िहापामिका अमधकारी ि किकचारी तसेच  जि, अग्नी, िायू, 

पृथ्वी ि आकाश या पंचतत्वािर आधाररत असिेल्या िूल्यांच्या िामहतीची जनजागृती नागररकांिधे्य करणेकािी 

िहानगरपामिकािार्क त सायक्लोथॉन २०२१ आयोमजत करण्यात आिी. 

 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका आयोमजत सायक्लोथॉन २०२१ स्पधेस ५०२ स्पधककांनी ऑनिाईन पद्धतीने तर ९९ 

स्पधककांनी ऑन द स्पॉट रमजस्ट्र ेशनचा िाभ घेऊन स्पधेत सहभाग नोदंििा. या स्पधेत ियोगट पमहिा गट 

ियिर्क १२-२५ (स्त्री-प रुर्) ि ख िागट ियिरे् २५ ि त्याप ढीि (स्त्री-प रुर्) असे दोन गट ठेिण्यात आिे होते. 

कायकक्रिाची स रुिात उपस्थथत सिक सन्माननीय सदस्यांना "िाझी िस ंधरा" अमभयान अंतगकत त ळशीचं रोप देऊन 

करण्यात आिी. त्यानंतर सिक सदस्य, प्रि ख पाहुणे, िहापामिका अमधकारी ि किकचारी, स्पधकक ि नागररक 

यांच्या उपस्थथतीत "िाझी िास ंधरेची" हररत शपथ घेऊन सायकि शयकतीस स भार्चंद्र बोस िैदान येथून स रुिात 

झािी. स्पधेची स रुिात स भार्चंद्र बोस िैदान येथून, काशीमिरा येथीि छत्रपती मशिाजी िहाराज स्मारकापासून 



प न्हा स भार्चंद्र बोस िैदान येथे सिाप्त करण्यात आिी. तसेच स्पधेदरम्यान सिक उपस्थथत असिेल्या िान्यिरांनी 

हररत शपथ घेतल्यानंतर स भार्चंद्र बोस िैदानात िृक्षारोपण करून स्वाक्षरी र्िकािर स्वतःची स्वाक्षरी केिी. 

सदर सायक्लोथॉन २०२१ स्पधेस मिरा भाईंदर िाहतूक पोिीस मिभागाचे सिाकत िहत्त्वाचे सहकायक िाभल्याने 

शयकत व्यिस्थथरीत्या पार पडिी.  

 

शयकत सिाप्तीनंतर मिजयी स्पधककांना िा. िहापौर, आय क्त, सन्माननीय सदस्य, प्रि ख पाहुणे यांच्या हसे्त 

पाररतोमर्क मितरण करण्यात आिं. या स्पधेत ियोगट पमहिा गट ियिर्क १२-२५ (स्त्री-प रुर्) ि ख िागट ियिरे् 

२५ ि त्याप ढीि (स्त्री-प रुर्) असे दोन गट ठेिण्यात आिे होते. प्रते्यक गटास प्रथि पाररतोमर्क रु.२०००, मितीय 

पाररतोमर्क रु.१५००/- ि तृतीय पाररतोमर्क रु.१०००/- रोख रक्कि मनमित करण्यात आिे होते. प रुर् ियोगटात 

ियिरे् १२ ते २५ िधे्य प्रथि पाररतोमर्क मक्रश योयान रि, मितीय पाररतोमर्क शशांक प्रभू, तृतीय पाररतोमर्क 

िेहुि प्रजापती यांना रोख रक्कि, प्रिाणपत्र ि सन्मानमचन्ह देऊन सन्मामनत करण्यात आिं. िमहिा ियोगटात 

ियिरे् १२ ते २५ िधे्य प्रथि पाररतोमर्क सखी दिेकर, मितीय पाररतोमर्क मक्षमतजा सािंत, तृतीय पाररतोमर्क 

जानिी मडिेचा यांना रोख रक्कि, प्रिाणपत्र ि सन्मानमचन्ह देऊन सन्मामनत करण्यात आिं. प रुर् ख ल्यागटात 

२५ िरे्प ढीि िधे्य प्रथि पाररतोमर्क सिीप शाह, मितीय पाररतोमर्क धनंजय मिश्रा, तृतीय पाररतोमर्क अमनश 

जैन यांना रोख रक्कि, प्रिाणपत्र ि सन्मानमचन्ह देऊन सन्मामनत करण्यात आिं. िमहिा ख ल्यागटात २५ 

िरे्प ढीि िधे्य बासिती पटनाईक, मितीय पाररतोमर्क हेिा िोरमिकर, तृतीय पाररतोमर्क पूनि कड यांना रोख 

रक्कि, प्रिाणपत्र ि सन्मानमचन्ह देऊन सन्मामनत करण्यात आिं. 

 

शहरातीि नागररकांनी पयाकिरण आमण मनसगक यामिर्यी संिेदनशीि बनणे, नैसमगकक साधन संपत्तीचें संिधकन 

करणे आमण सिाांत िहत्वाचे म्हणजे शहरांिधे्य राहून देखीि धकाधकीचे आय ष्य जगत असताना पयाकिरणपूरक 

जीिनशैिीचा अििंब करून मनसगाकशी जोडिेिी आपिी नाळ घट्ट करण्यासाठी मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

आयोमजत िाझी िस ंधरा अमभयान अंतगकत सायक्लोथॉन २०२१ िधे्य शहरातीि जबाबदार नागररक म्हणून 

जास्तीत जास्त सहभाग नोदंििा ि पंचतत्वािर आधाररत असिेल्या िूल्यांच्या िामहतीची जनजागृती करणेकािी 

िहानगरपामिका प्रशासनास सहकायक करून सायक्लोथॉन २०२१ ही स्पधाक यशस्वीररत्या संपन्न केल्याने सिक 

नागररकांचे िा. िहापौर श्रीिती ज्योत्स्ना हसनाळे ि आय क्त श्री. मदिीप ढोिे यांनी आभार व्यक्त केिे. 


