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पंचशीऱ चौकात केऱी
िीज बचतीसंदभाकत
जनजागत
ृ ी
‘पोर्णकमा ददिसा’चे आयोजन : नागपरू

महानगरपालऱका-ग्रीन व्हहजीऱचा उपक्रम
नागपरू , ता. २२ : नागऩयू भशानगयऩालरका आणि ग्रीन व्हशजीर पाऊंडेळनच्मा लतीने
लीज फचतीवंदबाात जनजागत
ृ ी कयण्मावाठी प्रत्मेक ऩोणिाभेरा ‘ऩोणिाभा ददलव’
उऩक्रभाचे आमोजन कयण्मात मेत.े वोभलायी (ता. २१) ऩंचळीर चौकात भनऩा

कभाचायी आणि ग्रीन व्हशजीरच्मा स्लमंवेलकांनी जनजागत
ृ ी कयीत अनालश्मक लीज
ददले एक ताव फंद कयण्माचे आलाशन कयण्मात आरे.

आभदाय प्रा. अननर वोरे मांच्मा भागादळानात नागऩयू भशानगयऩालरकेचे वलद्मत
ु
वलबागाचे कामाकायी अलबमंत वंजम जैस्लार, ग्रीन व्हशजीर पाऊंडेळनचे वंस्थाऩक

कौस्तब चॅ टजी मांच्मा नेतत्ृ लात याफवलण्मात आरेल्मा उऩक्रभात वलद्मत
ु वलबागाचे
वशामक अलबमंता ए. एव. भानकय, धयभऩेठ झोनचे उऩअलबमंता एभ. एभ. फेग,

कननष्ठ अलबमंता जी. एभ. तायाऩयु े , वन
ु ीर नलघये उऩव्स्थत शोते. मालेऱी ग्रीन
व्हशजीर पाऊंडेळनच्मा स्लमंवेलकांनी ऩंचळीर चौकातीर प्रत्मेक प्रनतष्ठानात जाऊन

लीज फचतीफाफत जनजागत
ृ ी केरी. ऩोणिाभा ददलव आमोजनाफाफत भादशती ददरी.

नागऩयू ळशयात ऩोणिाभा ददलव शा उऩक्रभ भागीर काशी लऴाांऩावन
ू याफवलण्मात मेत
अवन
ू मा भाध्मभातन
ू ऩोणिाभेच्मा ददलळी यात्री ८ ते ९ मा लेऱात अनालश्मक लीज

ददले फंद कयाले, अवे आलाशन भनऩा आणि ग्रीन व्हशजीरद्लाये कयण्मात मेत
अवल्माचे स्लमंवेलकांनी हमाऩाऱमांना वांगगतरे. मा भाध्मभातून आताऩमांत १ राख

३० शजाय मन
ु ीट लीज फचत झाल्माची भादशतीशी त्मांनी ददरी. स्लमंवेलकांच्मा
आलाशनारा प्रनतवाद दे त ऩंचळीर चौकातीर हमाऩाऱमांनी मा उऩक्रभात वशबाग

घेतरा. एक ताव लीज फंद ठे लन
ू लीज फचतीच्मा चऱलऱीत मोगदान ददरे. नागऩयू
भशानगयऩालरकेच्मा वलद्मत
ु वलबागाच्मा लतीने ऩरयवयातीर ऩथददलेशी फंद कयण्मात
आरे शोते. मा उऩक्रभात भशानगयऩालरका ऩदागधकायी, नगयवेलक, अगधकाऱमांचा

वशबाग याशात अवन
ू त्मांच्मा भाध्मभातून शा उऩक्रभ आता चऱलऱीचे रूऩ घेत
अवल्माची भादशती ग्रीन व्हशजीर पाऊंडेळनचे वंस्थाऩक कौस्तब चॅ टजी मांनी
मालेऱी ददरी.
जनजागत
ृ ीच्मा मा भोदशभेत ग्रीन व्हशजीरचे वयु बी जैस्लार, भेशुर कोवयु कय,
कल्मािी लैद्म, ळीतर चौधयी, बफष्िुदेल मादल, दादायाल भोशोड, ददगंफय नागऩयु े मांनी
वशबाग नोंदवलरा.

