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एक तास ळीज बंद करून 
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सहभाग 

मनपा-ग्रीन व्हहजीऱर्े आयोजन : एकार् ळेली १८० 
देऴात आयोजन 

  

नागपूर, ता. ३० : लर्लडड लाईड पंड पॉय नेचय मांच्मा लतीने जगबयातीर १८० देळात एकाच लेऱी 
याफवलण्मात मेणाऱ्मा उऩक्रभात आज (ता. ३०) नागऩूयकयशी वशबागी झारी. नागऩुयातीर फशुतांळ 
बागात नागरयकांनी यात्री ८.३० ते ९.३० मा लेऱात एक ताव अनालश्मक लीज ददले फंद करून 
लीज फचतीच्मा उऩक्रभात मोगदान ददरे. 
‘अथड अलय’ उऩक्रभाचा भुख्म कामडक्रभ वीताफडी मेथीर इटर्नडटी भॉर मेथे नागऩयू 
भशानगयऩालरका आणण ग्रीन व्हशजीर पाऊंडळेनच्मा वंमुक्त वलद्मभाने आमोव्जत कयण्मात आरा 
शोता. भनऩा आमुक्त अलबजीत फांगय मांच्मा भागडदळडनाखारी आमोव्जत उऩक्रभात नागऩूय 
भशानगयऩालरकेच ेअर्तरयक्त आमुक्त अझीझ ळखे, अर्तरयक्त आमुक्त याभ जोळी, वलद्मुत वलबाग 
प्रभुख ए.एव. भानकय, वंजम जैस्लार, उऩअलबमंता एभ एभ फेग, भशाहमलस्थाऩक ऩमाडलयण (स्भाटड 
लवटी) देलेन्द्र भशाजन, वलद्मुत वलबागाच ेजी एभ तायाऩुये, आय मु याठोड, ऩी डी बस्भे, डी हशी 



लंजायी, ग्रीन व्हशजीर पाऊंडळेनच ेवंस्थाऩक कौस्तब चॅटजी, टीभ रीडय वुयबी जमस्लार, इटर्नडटी 
भॉरच े हमलस्थाऩक आळीऴ फढई मांची मालेऱी प्रभुख उऩव्स्थती शोती. ‘अथड अलय’ दयम्मान 
इटर्नडटी भॉरभधीर प्रत्मेक प्रर्तष्ठानाभधीर लीज ददहमांच्मा प्रकाळाची तीव्रता कभी कयण्मात 
आरी शोती आणण अनालश्मक वलद्मुत ददले फंद कयण्मात आरे शोते. ग्रीन व्हशजीरच्मा 
स्लमंवेलकांनी मालेऱी भॉरभधीर प्रत्मेक प्रर्तष्ठानांभध्मे जाऊन उऩक्रभावलऴमी भादशती देत 
अनालश्मक लीज ददले फंद करून वशबागी शोण्माच े आलाशन केरे. तत्कारीन भशाऩौयांच्मा 
ऩुढाकायातून नागऩूय भशानगयऩालरकेच्मा लतीने आणण ग्रीन व्हशजीरच्मा वशकामाडने नागऩुयात मा 
उऩक्रभाची वुरुलात वन २०१४ भध्मे कयण्मात आरी शोती. माअतंगडत प्रत्मेक ऩोणणडभेरा ‘ऩोणणडभा 
ददलव’ याफलून लीज फचत कयण्मात मेत.े नागऩूय भशानगयऩालरकेच्मा लतीने ऩथददले फंद ठेलण्मात 
मेतात. मा अलबमानांतगडत नागऩुयात आजऩमतं १६०००० मूनीट वलजेची फचत झारी ज्माभुऱे 
१६०००० कक. काफडन उत्वजडन थांफवलण्मात मळ आरे. मा उऩक्रभाभुऱे १२००००० लरटय ऩाणी 
आणण ८०००० कक. कोऱळाचीशी फचत झारी. बायताने स्लाषयी केरेर्लमा ऩॅरयव कयायानुवाय काफडन 
उत्वजडनात घट कयण्माचा वंकर्लऩ केरा आशे. ळर्नलायी (ता. ३०) याफवलण्मात आरेर्लमा मा 
उऩक्रभात ग्रीन व्हशजीरच े वंस्थाऩक कौस्तब चॅटजी मांच्मावश वुयबी जैस्लार,भेशुर 
कोवुयकय, बफष्णुदेल मादल, ळीतर चौधयी,वलकाव मादल, कार्तडकी कालऱे, ददगांफय नागऩुये,वौयब 
अफंादे, अभोर बारभे, वायंग भोये, वप्रमा मादल,दादायाल भोशोड़, चचन्द्भम चधभान आदी वशबागी झारे 
शोते. 
  

काय आहे ‘अर्क अळर?’ 

‘अथड अलय’ची वुरुलात वन २००७ भध्मे लवडनी ळशयातून झारी शोती. आज जगबयातीर १८० 
ऩेषा अचधक देळ भाचड भदशन्द्मातीर कुठर्लमाशी ळर्नलायी यात्री ८.३० ते ९.३० मा काऱात 
अनालश्मक लीज ददले फंद करून ह्मा उऩक्रभात वशबागी शोतात.  
 


