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नागऩयू, ता. २० : नागऩयू भशानगयऩालरका आणण ग्रीन व्हशजीर पाउंडळेनच्मा 
वशकामाकने ळननलायी (ता.२०) रक्ष्भीनगय चौक ऩरयवयात ऩौणणकभा ददलवाच्मा 
ननलभत्ताने जनजागतृी कामकक्रभारा नकुतीच वरुुलात झारी. आभदाय प्रा. अननर 
वोरे मांच्मा भागकदळकनात प्रत्मेक ऩौणणकभेरा याफवलण्मात  मेणाऱ्मा मा भोदशभेरा 
हमाऩायी आणण नागरयकांचा उदंड प्रनतवाद लभऱतो आशे. ग्रीन व्हशजीर पाउंडळेनच े
वंस्थाऩक कौस्तब चटैजी आणण कामककायी अलबमंता श्री.ए. एव. भानकय मांच्मा 
नेततृ्त्लात  स्लमंवेलक अनालश्मक लीज ददले एक तावाकरयता फदं कयण्माच ेआलाशन 
कयीत आशे. आजच्मा भोदशभेत ग्रीन व्हशजीरच े वयुबी जैस्लार, भेशुर कोवयुकय, 
कल्माणी लदै्म, बफष्णदेुल मादल, लळतर चौधयी, अभोर बारभे, लबैल ऩांड,े इंद्रामणी 
ठाकये, कानतककी कालऱे, वलकाव मादल, वौयब अंफादे, दादायाल भोशोड, भनऩाच े
उऩअलबमतंा एभ. एभ. फगे, जी. एभ. तायाऩयेु, याजेंद्र याठोड वशबागी झारे आशेत. 
 

ळननलायी (ता.२०) नागऩयू भशानगयऩालरकेच ेऩदाधधकायी, अधधकायी, कभकचायी आणण 
ग्रीन व्हशजीर पाऊंडळेनच े स्लमंवेलक रक्ष्भीनगय चौकात जनजागतृीवाठी ऩलूी 



केरेल्मा आलाशनाप्रभाणे यात्री ८ लाजता ऩोशचरे. नेशभीप्रभाणे जनजागतृीवाठी आणण 
ऩौणणकभा ददलव उऩक्रभ तवेच ऊजाक फचतीच े वागंण्मावाठी जेहशा ग्रीन व्हशजीरच े
स्लमंवेलक हमाऩायी प्रनतष्ठानात जाऊ रागरे तेहशा त्मांनी मा उऩक्रभावलऴमी 
कल्ऩना अवल्माच े वांधगतरे. आम्शी स्लमंप्रेयणेने अनालश्मक लीज उऩकयणे फदं 
केल्माच ेत्मांनी वाधंगतरे. माऩढेु प्रत्मेक ऩौणणकभा ददलवारा आम्शी मकभान एक ताव 
लीज उऩकयणे फंद ठेल,ू अवे आश्लावन स्लमंवेलकांना ददरे. 
 

वलळऴे म्शणजे, मालेऱी ऩौणणकभा ददलवारा नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा वलद्मतु 
वलबागान े ऩरयवयातीर ऩथददलेशी एक तावाकरयता फंद केरे शोते. स्लमंवेलकांनी 
मालेऱी ऩरयवयातीर हमाऩायी प्रनतष्ठान, रुग्णारमे, तवेच घयाघयांत जाऊन लीज 
फचतीच े भशत्त्ल वाधंगतरे. ऩौणणकभा ददलव मा उऩक्रभाफद्दर भादशती ददरी. 
ऩौणणकभेची यात्र शी उजेडी यात्र अवत.े चंद्राचा प्रकाळ बयऩयू अवतो. शे ननलभत्त 
वाधनू आऩल्मा ऩरयवयातीर ददले मकभान एक ताव फंद ठेलरे तय त्माभऱेु भोठ्मा 
प्रभाणात लीज फचत शोते, अवे वाधंगतरे. स्लमंवेलकांच्मा आलाशनारा दाद देत 
हमाऩाऱ्मांनी त्मांच्मा प्रनतष्ठानातीर अनालश्मक लीज ददले यात्री ८ त े ९ मा 
कारालधीत फंद ठेलरे. 
 


