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चऱा करुया विजेची बचत!
मनपा-ग्रीन व्हहजीऱ फाऊंडेशनचे आिाहन :
पोर्णकमा दिनाननलमत्त जनजागत
ृ ी
नागपरू , ता. १७ : वलजेची फचत आज केरी नाशी तय बवलष्मात लीज वंकटारा

वाभोये जाले रागेर. त्माभऱ
ु े आताऩावन
ू च ऩाणी आणण वलजेचे भशत्त्ल ओऱखा. मा
दोन्शी लसतंच
ू ी फचत कया. इतयांनाशी त्मावाठी प्रलत्ृ त कया. आऩरी घये ,

प्रततष्ठानांभध्मे वरू
ु अवरेरे अनालश्मक लीज ददले दययोज ककभान एक तावावाठी

फंद कया, अवे आलाशन भनऩा कभमचायी आणण ग्रीन व्हशजीरच्मा सलमंवेलकांनी केरे.
तनमभत्त शोते ऩोणणमभा ददलवातनमभत्त धंतोरी झोन अंतगमत मेणाऱ्मा अग्मायाभ दे ली
चौक ऩरयवयात आमोव्जत जनजागत
ृ ी काममक्रभाचे. नागऩयू भशानगयऩामरका आणण

ग्रीन व्हशजीर पाऊंडेळनच्मा लतीने प्रत्मेक उजेड्मा यात्री (ऩोणणमभर
े ा) ‘ऩोणणमभा ददन’
नाभक काममक्रभाचे आमोजन कयण्मात मेते. तत्कामरन भशाऩौय तथा आभदाय प्रा.

अतनर वोरे मांनी ऩोणणमभा ददलवाची वंकल्ऩना भांडरी. ग्रीन व्हशजीर पाऊंडेळनच्मा
भाध्मभातन
ू ती वत्मात उतयवलरी. तेहशाऩावन
ू प्रत्मेक ऩोणणमभेरा नागऩयू ळशयातीर
नागरयकांना यात्री ८ ते ९ मा लेऱेत अनालश्मक लीज ददले फंद कयाले, अवे आलाशन

भनऩातपे कयण्मात मेते. ग्रीन व्हशजीरच्मा सलमंवेलकांच्मा भाध्मभातून नागऩयू

ळशयातीर एका वालमजतनक दठकाणी जनजागत
ृ ी काममक्रभाचे आमोजन कयण्मात मेते.
माभाध्मभातून ऩरयवयतीर नागरयकांना, हमाऩायांना लीज फचतीचे भशत्त्ल ऩटलन
ू
दे ण्मात मेत.े

ळक्र
ु लायी (ता. १६) अग्मायाभ दे ली भंददय चौकात भशाऩौय नंदा व्जचकाय, भनऩा

आमक्
ु त अमबजीत फांगय मांच्मा भागमदळमनात ‘ऩोणणमभा ददन’ जनजागत
ृ ी काममक्रभाचे
आमोजन कयण्मात आरे शोते. भाजी भशाऩौय तथा ज्मेष्ठ नगयवेलक प्रलीण दटके

मांची मालेऱी उऩव्सथती शोती. भनऩा वलद्मत
ु वलबागाचे काममकायी अमबमंता ए.एव.

भानकय आणण ग्रीन व्हशजीर पाऊंडेळनचे वंसथाऩक अध्मष कौसतब चॅ टजी मांच्मा
नेतत्ृ लात कतनष्ठ अमबमंता ददरीऩ लंजायी, वन
ु ीर नलघये मांच्मा उऩव्सथतीत

जनजागत
ृ ी भोशीभ याफवलण्मात आरी. ग्रीन व्हशजीर पाऊंडेळनचे वयु बी जैसलार,

भेशुर कोवयु कय, कल्माणी लैद्म, बफष्णुदेल मादल, काततमकी कालऱे , वप्रमा मादल, ळांतनु
ळेऱके, आमऴ
ु ळेऱके मा सलमंवेलकांनी हमाऩाऱ्मांभध्मे जाऊन लीज फचतीचे भशत्त्ल
ऩटलन
ू वांगगतरे आणण अनालश्मक लीज ददले फंद कयण्माचे आलाशन केरे.

सलमंवेलकांच्मा आलाशनारा दाद दे त हमाऩाऱ्मांनी एक तावाकरयता अनालश्मक लीज
ददले फंद कयीत भोदशभेत प्रततवाद नोंदवलरा. ऩरयवयातीर नागरयकांनी उऩक्रभाचे
कौतुक केरे.

