नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर
(जनसंऩकक विभाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. २२ एवप्रऱ २०१९

ऩयाकिरणविषयक जनजागत
ृ ीने
िसंधरा ददिस साजरा

मनऩा-ग्रीन व्हहजीऱ-अथक डे नेटिककचे आयोजन :
चचल्ड्रेन ट्राफपक ऩाककमध्ये साधऱा नागररकांशी संिाद
नागऩूर,ता. २२ : नागऩूय भशानगयऩालरका, ग्रीन व्हशजीर पाऊंडेळन आणि

अर्थ डे नेटलकथ इंडडमा मांच्मा वंमक्
ु त वलद्मभाने लवंध
ु या दिलवाच्मा
ननलभत्ताने वोभलायी (ता. २२) स्र्ाननक चिल्ड्रेन ऩाकथ मेर्े नागरयकांळी
वंलाि

वाधण्मात

आरा.

ऩोस्टवथ

आणि

वंलािाच्मा

भाध्मभातून

ऩमाथलयिवलऴमक जनजागत
ु या
ृ ी कयीत आगळ्मालेगळ्मा ऩधतीतीने लवंध
दिलव वाजया केरा.

मालऴी लवंध
ु या दिलवािी र्ीभ ‘प्रोटे क्ट अलय स्ऩेवीव’ अवन
ू माअंतगथत
ग्रीन व्हशजीर ऩमाथलयि वंस्र्ेच्मा विस्मांनी आकऴथक ऩोस्टवथ आणि

वलवलध वंिेळांच्मा भाध्मभातून जनजागत
ृ ी केरी. स्र्र ल जर ऩरयतंत्र

आणि

त्माभध्मे

याशिाऱ्मा

वगळ्मा

प्रजातींच्मा

प्राण्मांिी

वध्मािी

ऩरयव्स्र्ती आणि त्मांिे वंयषि माफद्दर नागरयकांवोफत ििाथ केरी.
माहमनतरयक्त नैवचगथक वंऩिांिे वंयषि, ऊजाथ फित, किऱ्मािे लगीकयि,
ऩमाथलयि अनुकूर जीलन ळैरीरा अंचगकायिे, प्राव्स्टकऩावून शोिाये

प्रिऴ
ु वान अळा ऩमाथलयि वंयषिाच्मा भुद्यामांलयशी नागरयकांळी
ू ि ल नक
वंलाि वाधरा.

नागऩयू भशानगयऩालरकेिे आमक्
ु त अलबजीत फांगय, अनतरयक्त आमक्
ु त
याभ जोळी, अनतरयक्त आमुक्त अझीझ ळेख मांच्मा भागथिळथनात झारेल्ड्मा

अलबमानात धयभऩेठ झोनिे झोनर आयोग्म अचधकायी िीनिमार टें बेकय,
स्लच्छता ननयीषक याजें्र  ळे्ी, ग्रीन व्हशजीर पाऊंडेळनिे वंस्र्ाऩक
कौस्तब िॅ टजी आणि अर्थ डे नेटलकथ इंडडमातपे अलरकडेि ननमुक्त
कयण्मात आरेल्ड्मा वभन्लमक वुयबी जैस्लार उऩव्स्र्त शोत्मा. अर्थ डे
नेटलकथच्मा बायताच्मा आणि िक्षषि आलळमाच्मा वंिारक करुिा लवंश

मांनी भनऩा आणि ग्रीन व्हशजीरच्मा कामाथिी प्रळंवा कयीत ऩमाथलयिाप्रनत
जागरुक अवरेल्ड्मा ळशयांभध्मे नागऩूय एक अवल्ड्मािा गौयलोल्ड्रेख केरा.
अलबमानाच्मा

मळस्ली

आमोजनाकरयता

ग्रीन

व्हशजीर

पाऊंडेळनिे

वंस्र्ाऩक कौस्तब िॅ टजी, टीभ रीडय तर्ा अर्थ डे नेटलकथच्मा वभन्लमक
वुयबी जैस्लार, भेशुर कोवुयकय, कल्ड्मािी लैद्म, बफष्िूिेल मािल, ळीतर

िौधयी, वलकाव मािल, कानतथकी कालऱे , िािायाल भोशोड, वायं ग भोये , रुता
धभाथचधकायी, लैबल ऩांड,े इं्र ामिी ठाकये , चिन्भम चधभान, प्राजक्ता ऩुविकय
आिींनी वशकामथ केरे.

का साजरा करण्यात येतो िसंधरा ददिस?

वन १९६९ भध्मे कॅलरपोननथमाच्मा वंत फायफयाच्मा वभ्र 
ु नकनाऱ्मालय

प्रिंड प्रभािात तेर गऱती झारी. माभऱ
ु े हमचर्त झारेरे अभेरयकेिे ऩल
ू थ
लवनेटकय गेरॉडथ नेल्ड्वन (Gaylord Nelson) मांनी ऩमाथलयि आऩत्तीऩावून
फिालावाठी काशीतयी कयण्मािे ठयवलरे. त्मांनी अर्थ डे नेटलकथ नालाच्मा

वंस्र्ेिी स्र्ाऩना केरी. ज्मा भाध्मभातन
ू वन १९७० भध्मे अभेरयकेत

वलथप्रर्भ २२ एवप्रर योजी लवध
ुं या दिलव वाजया कयण्मात आरा. तेहशाऩावन
ू
वंऩि
ू थ जगबयातीर १९५ िे ळांभध्मे शा दिलव वाजया कयण्मात मेतो.

