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अखेर झाडे घेऊ ऱागऱी मोकला
श्ळास
आयुकतांच्या आदे ऴानंतर डी-चोक ंगऱा ळेग
नागपरू ,ता. ४ : सवभें ट यस्तमयांच्मय भयगयात अवरेल्मय झयडयांच्मय फांध्मयबोलती
भोकऱी जयगय न वोडल्मयने ळशययतीर अनेक झयडयांचे अस्स्ततल धोक्मयत

आरे शोते. मयवांदबयात भनऩय आमक्तयांनी ददरेल्मय आदे ळयनांतय वांऩूणा
ळशययत

डी-चोक ांगच्मय

कयभयने

लेग

घेतरय

अवून

अनेक

झयडयांच्मय

फांध्मयबोलतीची जयगय भोकऱी कयण्मयत आरी आशे . तमयभऱे झयडे आतय
भोकऱय श्लयव घेऊ रयगरे आशे त.
सवभें ट

यस्तय

फयांधतयनय

यस्तमयरगत

अवरेल्मय

फशतयांळ

झयडयांबोलती

कांत्रयटदयययने सवभें टचे आलयण केरे शोते. मयभऱे झयडयांनय ऩयणी टयकतय
मेत नव्शते. ऩयणी सभऱत नवल्मयने झयडयांचे अस्स्ततलच धोक्मयत आरे
शोते. अनेक झयडे भयणयवन्न अलस्थेत मयमरय रयगरी शोती. मयवांदबयात
ळशययत ऩमयालयण षेत्रयत कयमा कयणययी वांस्थय ग्रीन स्व्शजीर पयऊांडेळनने

वांस्थेचे वांस्थयऩक कौस्तब चॅ टजी मयांच्मय नेततृ लयत भनऩय आमक्त

असबजीत फयांगय मयांच्मय रषयत शी फयफ आणन
ददरी. नयगऩययतीर
ू

झयडयांभऱे ‘ग्रीन सवटी’ म्शणून ळशययची ओऱख आशे . भयत्र, कांत्रयटदयययांच्मय
शरगजीऩणयभऱे शी ओऱख सभटण्मयची चचन्शे ददवत शोती. सवभें टने

झयडयांची फांधे फयांधल्मय गेल्मयने जसभनीखयरीर भऱयांलय तमयचय ऩरयणयभ
जयणलू रयगरय शोतय. शी गांबीय फयफ रषयत मेतयच भनऩय आमक्त

असबजीत फयांगय मयांनी वला झोन आमक्त ल वांफांचधत अचधकयऱमयांची
तयतडीची फैठक घेतरी आणण गयांबीमा रषयत आणून ददरे. २३ भे ऩमंत

शी वला झयडे भोकऱी कयण्मयत मयली, झयडयांच्मय फांध्मयांच्मय फयजर
ू य ग्रीन
स्व्शजीर पयऊांडेळनच्मय स्लमांवेलकयांचे तयांत्रत्रक वशकयमा घेऊन जयगय भोकऱी
कयण्मयचे आदे ळ दे ण्मयत आरेत. आदे ळयची अांभरफजयलणी तयतडीने
कयण्मयत मयली आणण प्रतमेक वोभलययी तमयवांदबयातीर अशलयर भयांडण्मयत
मयलय, अवेशी आमक्तयांनी ननदे सळत केरे शोते.
तमयनवयय वांऩण
ू ा ळशययतीर सवभें ट यस्तमयांनी लेढरेल्मय झयडयांनय भोकऱे

कयण्मयचे कयमा वरू कयण्मयत आरे आशे . वांऩूणा झोनभधीर वशयमक
आमक्तयांनीशी शय वलऴम गयांबीमयाने घेत तयतडीने कयमयारय वरुलयत केरी

आशे . प्रतमेक झयडयांच्मय फांध्मयबोलतीचे सवभें ट आलयण कयढून झयडयांचय फांधय
भोकऱय कयण्मयत मेत आशे ल तमयरय आकऴाक स्लरूऩशी दे ण्मयत मेत
आशे .

मयवांदबयात ग्रीन स्व्शजीर पयऊांडेळनने घेतरेल्मय ऩढयकयययचे कौतक

शोत आशे .

