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अर्क डे नेटिककच्या स्पर्धेत
नागपरू िा परु स्कार
विजेत्या दहा शहरांची यादी घोवित : मनपा
आणि ग्रीन व्हहजीििा बहुमान
नागपूर,ता.५ : पर्यावरण संरक्षणयसयठी जगभरयत कयर्ारत असलेल्र्य अर्ा डे

नेटवकाच्र्य मयध्र्मयतून भयरतयतील शहरयंसयठी ‘शहर ग्रीन करो’ र्य स्पर्धेचे
आर्ोजन करण्र्यत आले होते. १० लयखयच्र्य वर लोकसंख्र्य असलेल्र्य

दे शयतील एकूण ४९ शहरयंचय सहभयग असलेल्र्य र्य स्पर्धेत नयगपूर शहरयचय
समयवेश

ववजेत्र्य उत्कृष्ट दहय

नयगपूरसह महयरयष्रयतील दोन शहरयंचय

शहरयंमध्र्े

झयलय

आहे .

र्य

समयवेश

असून

र्यदीत

नयगपरू पयठोपयठ मंबई शहरयनेही र्यत स्र्यन पटकयववले आहे .

पर्यावरण संरक्षणयसयठी ‘अर्ा डे नेटवका’ नयमक आंतररयष्रीर् संस्र्य सन
१९७० पयसून कयर्ारत आहे . वॉशशग्ं टन डी.सी. र्य शहरयत मख्र्यलर्

असलेल्र्य संस्र्ेसोबत १९२ दे शयतील समयरे ७५ हजयर भयगीदयर संस्र्य
जळलेल्र्य

आहे त.

समयरे

एक

बबशलर्न

सदस्र्

र्यमयध्र्मयतून

पर्यावरणववषर्क कयर्यात जळलेले आहे त. वसंर्धरय वयचववण्र्यचय संदेश दे त
वषाभर

पर्यावरणववषर्क

जनजयगत
ृ ीचे

उपक्रम

जगभरयत

रयबववले

जयतयत. र्यच संस्र्ेच्र्य मयध्र्मयतन
ू नयगपरयत नयगपरू महयनगरपयशलकय

आणण ग्रीन व्हहजील फयऊंडेशन वषाभर पर्यावरणववषर्क जनजयगत
ृ ीसंदभयात
उपक्रम

रयबववत

स्वच्छतेसयठी

असतयत. ऊजया

स्वच्छतय

बचतीसयठी पौणणामय

अशभर्यन, ओलय

आणण

ददवस, शहर

सकय

कचरय

ववलगीकरण, प्लयव्स्टकमक्ती, हररतम नयगपरू (वक्ष
ृ यरोपण) आणण पर्यावरण
शशक्षण आदी पर्यावरणयशी संबंधर्धत उपक्रम रयबववले जयतयत. र्यवषी नयगपूर
महयनगरपयशलकेने झयडयंचे डी-चोक ंग करण्र्यवर ववशेष भर ददलय. सोबतच

झयडे ककंवय झयडयंच्र्य फयंद्र्य कयपण्र्यसंदभयात ववशेष र्धोरण तर्यर करण्र्यत
आले. दोनवषयांपूवी अर्ा डे नेटवका र्य संस्र्ेलय ४७ वषा पूणा झयल्र्यच्र्य

ननशमत्तयने ‘शहर ग्रीन करो’ ही स्पर्धया सरू करण्र्यत आली. त्र्यवषी ४७
शहरयंसयठी, मयगील वषी ४८ शहरयंसयठी तर र्यवषी ४९ शहरयंसयठी ही स्पर्धया
होती. र्य स्पर्धेत दे शयतील मोठी शहरे सहभयगी झयली होती. र्य प्रत्र्ेक
शहरयंमध्र्े स्र्यननक पर्यावरण प्रेमी संस्र्यंनी अर्ा डे नेटवकाच्र्य मयध्र्मयतून

ववववर्ध उपक्रम रयबववले. ज्र्य शहरयतील उपक्रमयंची हर्यप्ती मोठी होती, त्र्य
उपक्रमयंच्र्य

मयध्र्मयतन
ू

प्रभयवी

जनजयगत
ृ ी

झयली, र्य

जनजयगत
ृ ीचय

लोकजीवनयवर प्रभयव पडलय अशय दहय शहरयंनय ‘शहर ग्रीन करो’ स्पर्धेचे
ववजेतय घोवषत करण्र्यत आले.
विजेत्या शहरांमध्ये समाविष्ट शहरे

‘शहर ग्रीन करो’ स्पर्धेत सहभयगी असलेल्र्य दहय शहरयंमध्र्े नयगपरू सह

अहमदयबयद, अमत
ृ सर, बेंगळरू, चंडीगड, कोलकयतय, मंबई, नवी ददल्ली, रयर्परू
आणण वयरयणसी र्य शहरयंचय समयवेश आहे . र्य दहय ववजेत्र्यंमर्धील नयगपूर
हे एकमेव असे शहर आहे ज्र्यमध्र्े पर्यावरणववषर्क जनजयगत
ृ ीमध्र्े
पर्यावरणवयदी

संस्र्ेसोबत

स्र्यननक

स्वरयज्र्

संस्र्ेचय

सहभयग

आहे . नयगपरयतील ग्रीन व्हहजील फयऊंडेशन र्य पर्यावरणवयदी संस्र्ेसोबत
नयगपूर महयनगरपयशलकेचय सहभयग आहे . अर्ा डे नेटवका(भयरत)चे कंरी
डयर्रे क्टर श्रीमती
महयनगरपयशलकय

करुणय

आणण

शसंग

ग्रीन

र्यंनी

व्हहजील

र्य

परस्कयरयबद्दल

फयऊंडेशनचे

नयगपूर

अशभनंदन

केले

आहे . भववष्र्यत नयगपरयत पर्यावरण जनजयगत
ृ ीसंदभयात मोठी क्रयंती ददसून
र्ेईल, असेही त्र्य म्हणयल्र्य.

नयगपूर महयनगरपयशलकेचे प्रभयरी आर्क्त रवींद्र ठयकरे

र्यंनीही र्य

कयर्याबद्दल संपूणा चमूचे अशभनंदन केले आहे .

नागपूरच्या लशरपेचात मानाचा तुरा : नंदा व्जचकार, महापौर
पर्यावरणववषर्क कयर्यात ‘अर्ा डे नेटवका’ने नयगपूरलय ददलेलय हय बहमयन

म्हणजे र्ेर्ील पर्यावरणवयद्र्यंच्र्य कयर्यालय शमळयलेलय सन्मयन आहे . हय
संपण
ू ा नयगपरू करयंचय सन्मयन आहे . नयगपरू कर आतय स्वच्छतेववषर्ी आणण

पर्यावरण रक्षणयववषर्ी जयगरुक झयले आहे . र्य परस्कयरयमळे स्मयटा शसटीकडे
वयटचयल करणयऱ्र्य नयगपूरच्र्य शशरपेचयत मयनयचय तरय खोवलय गेलय आहे .
नागपरू चा सन्मान िाढिा : अलभजीत बांगर, मनपा आयक्
ु त
कठल्र्यही

समस्र्ेवर

मयत

करयर्ची

असेल

तर

जनजयगत
ृ ी

आणण

लोकसहभयग महत्त्वयचय असतो. पर्यावरणववषर्क जनजयगत
ृ ी करण्र्यसयठी

नयगपरयतील ग्रीन व्हहजील फयऊंडेशन नेहमीच पढयकयर घेत.े नयगपरू
महयनगरपयशलकय त्र्यंच्र्य खयंद्र्यलय खयंदय लयवन
ू र्य उपक्रमयत सहभयगी

झयली. र्य परस्कयरयने आतय जबयबदयरी आणखी वयढली आहे . मनपय
आर्क्त र्य नयत्र्यने आतय संपूणा व्जल्हयभरयत असे उपक्रम रयबववण्र्यचय
आपलय प्रर्त्न रयहील.
हा

नागपूरकरांचा

सन्मान : कौस्तभ

चॅ टजी, संस्र्ापक, ग्रीन

व्हहजीि

फाऊंडेशन

‘अर्ा डे नेटवका’ ही जयगनतक स्तरयवर कयर्ा करणयरी संस्र्य आहे . अशय
परस्कयरयंमळे कयर्ा करणयऱ्र्यंनय प्रोत्सयहन शमळते. ग्रीन व्हहजील फयऊंडेशन
र्ोग्र् ददशेने वयटचयल करीत असल्र्यचे हे प्रमयणपत्र आहे . र्यमळे आतय
पढील उपक्रम अधर्धक प्रभयवीपणे रयबववण्र्यचय आमचय प्रर्त्न रयहील.
नयगपरू च्र्य

महयपौर

नंदय

व्जचकयर

आणणनयगपरू

महयनगरपयशलकेचे

आर्क्त अशभजीत बयंगर र्यंच्र्य नेतत्ृ वयत संपण
ू ा अधर्धकयरी-कमाचयरी र्यंनी

आम्हयलय जे सहकयर्ा केले त्र्यबद्दल आम्ही त्र्यंचे ऋणी आहोत. हय सन्मयन
खऱ्र्य अर्याने नयगपूरच्र्य जनतेचय आहे .

