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प्रलवद्धी ऩत्रक

ता. २० एवप्रर२०१९

‘पौर्णिमा दिवसा’निममत्त ऱक्ष्मीिगर चौकात
जिजागत
ृ ी

मिपा-ग्रीि व्हिजीऱचा उपक्रम : एक तास अिावश्यक
वीज दिवे बंि करूि िागररकांचे सिकायि

नागऩयू , ता. २० : नागऩयू भशानगयऩालरका आणण ग्रीन व्हशजीर पाउं डेळनच्मा
वशकामाकने ळननलायी (ता.२०) रक्ष्भीनगय चौक ऩरयवयात ऩौणणकभा ददलवाच्मा

ननलभत्ताने जनजागत
ु तीच वरु
ु लात झारी. आभदाय प्रा. अननर
ृ ी कामकक्रभारा नक
वोरे मांच्मा भागकदळकनात प्रत्मेक ऩौणणकभेरा याफवलण्मात मेणाऱ्मा मा भोदशभेरा
हमाऩायी आणण नागरयकांचा उदं ड प्रनतवाद लभऱतो आशे . ग्रीन व्हशजीर पाउं डेळनचे

वंस्थाऩक कौस्तब चैटजी आणण कामककायी अलबमंता श्री.ए. एव. भानकय मांच्मा

नेतत्ृ त्लात स्लमंवेलक अनालश्मक लीज ददले एक तावाकरयता फंद कयण्माचे आलाशन

कयीत आशे . आजच्मा भोदशभेत ग्रीन व्हशजीरचे वयु बी जैस्लार, भेशुर कोवयु कय,

कल्माणी लैद्म, बफष्णद
ु े ल मादल, लळतर चौधयी, अभोर बारभे, लैबल ऩांड,े इंद्रामणी
ठाकये , कानतककी कालऱे , वलकाव मादल, वौयब अंफादे , दादायाल भोशोड, भनऩाचे
उऩअलबमंता एभ. एभ. फेग, जी. एभ. तायाऩयु े , याजेंद्र याठोड वशबागी झारे आशे त.

ळननलायी (ता.२०) नागऩयू भशानगयऩालरकेचे ऩदाधधकायी, अधधकायी, कभकचायी आणण
ग्रीन व्हशजीर पाऊंडेळनचे स्लमंवेलक रक्ष्भीनगय चौकात जनजागत
ू ी
ृ ीवाठी ऩल

केरेल्मा आलाशनाप्रभाणे यात्री ८ लाजता ऩोशचरे. नेशभीप्रभाणे जनजागत
ृ ीवाठी आणण
ऩौणणकभा ददलव उऩक्रभ तवेच ऊजाक फचतीचे वांगण्मावाठी जेहशा ग्रीन व्हशजीरचे

स्लमंवेलक हमाऩायी प्रनतष्ठानात जाऊ रागरे तेहशा त्मांनी मा उऩक्रभावलऴमी
कल्ऩना अवल्माचे वांधगतरे. आम्शी स्लमंप्रेयणेने अनालश्मक लीज उऩकयणे फंद

केल्माचे त्मांनी वांधगतरे. माऩढ
ु े प्रत्मेक ऩौणणकभा ददलवारा आम्शी मकभान एक ताव
लीज उऩकयणे फंद ठे ल,ू अवे आश्लावन स्लमंवेलकांना ददरे.

वलळेऴ म्शणजे, मालेऱी ऩौणणकभा ददलवारा नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा वलद्मत
ु
वलबागाने ऩरयवयातीर ऩथददलेशी एक तावाकरयता फंद केरे शोते. स्लमंवेलकांनी

मालेऱी ऩरयवयातीर हमाऩायी प्रनतष्ठान, रुग्णारमे, तवेच घयाघयांत जाऊन लीज
फचतीचे

भशत्त्ल

वांधगतरे.

ऩौणणकभा

ददलव

मा

उऩक्रभाफद्दर

भादशती

ददरी.

ऩौणणकभेची यात्र शी उजेडी यात्र अवते. चंद्राचा प्रकाळ बयऩयू अवतो. शे ननलभत्त
वाधन
ू आऩल्मा ऩरयवयातीर ददले मकभान एक ताव फंद ठे लरे तय त्माभऱ
ु े भोठ्मा
प्रभाणात लीज फचत शोते, अवे वांधगतरे. स्लमंवेलकांच्मा आलाशनारा दाद दे त

हमाऩाऱ्मांनी त्मांच्मा प्रनतष्ठानातीर अनालश्मक लीज ददले यात्री ८ ते ९ मा
कारालधीत फंद ठे लरे.

