नागपूर महानगरपालऱका, नागपूर
(जनसंपकक वळभाग)
प्रलसद्धी पत्रक

ता. १६ एवप्रऱ २०१९

ळऺ
ृ छाटणीसंदभाकत मनपातर्फे
नऊ मागकदऴकक सच
ू ना जारी

अकारण ळऺ
ृ छाटणीस आला घाऱण्यासाठी मनपाचे
पाऊऱ : ग्रीन व्हहजीऱने मांडऱा होता मद्द
ु ा

नागपूर,ता. १६
काऩणीची

: अनेकदा

ऩयलानगी

नागरयकाांकडून

भागगतरी

जाते.

ककयकोऱ
अांळत:

कायणाांवाठी

छाटणीची

लष
ृ

ऩयलानगी

मभऱाल्मानांतयशी अनेकदा प्रत्मष छाटणी अळा प्रकाये केरी जाते की
वांऩूणण लष
ृ ाांचे अस्ततत्लच धोक्मात मेत.े मा वलण वलऴमाांलय भनऩाने गांबीय

ऩालरे उचररी अवन
लष
छाटणीवांदबाणत नऊ भागणदळणक वच
ू
ू नाच
ृ
(Standard Operating Procedure) जायी केल्मा. मा वलण वच
ू नाांचे ऩारन
कयण्माचे आलाशन आमुक्त अमबजीत फाांगय माांनी नागरयकाांना केरे आशे .

नागऩुयातीर ऩमाणलयण षेत्रात कामण कयणाऱ्मा ग्रीन स्हशजीर पाऊांडेळनने
नागऩुयातीर झाडाांचे अस्ततत्ल धोक्मात आल्माची फाफ भनऩा आमुक्त

अमबजीत फाांगय माांच्मा रषात आणन
ू ददरी. मावांदबाणत झारेल्मा चचेत

नागरयकाांतपे छाटणीच्मा नालालय शोत अवरेरी झाडाांची कटाई आणण

मवभें ट यतते फाांधकाभादयम्मान झाडाांबोलती न वोडरेरी जागा मालय ग्रीन
स्हशजीर

पाऊांडेळनचे

ददलवाांऩल
ू ीच

आमक्
ु त

वांतथाऩक

कौततब

अमबजीत

फाांगय

चॅ टजी
माांनी

माांच्मावोफत

चचाण

केरी.

काशी

त्मालेऱी

अततरयक्त आमुक्त याभ जोळी, अततरयक्त आमुक्त अझीझ ळेख माांचीशी
उऩस्तथती

शोती.

भुद्माचे

गाांबीमण

रषात

घेता

आमुक्ताांनी

झाडे

छाटणीवांदबाणत भागणदळणक वूचना तमाय कयण्माचे तनदे ळ ददरे शोते. माच
तनदे ळानांतय

भनऩाने

भागणदळणक

वूचना

जायी

केल्मा

आशे त.

वदय

भागणदळणक वूचनाांनुवाय आता कोणत्माशी प्रकायच्मा लष
छाटणीवाठी
ृ
केलऱ अऩरयशामण ऩरयस्तथतीभध्मेच ऩयलानगी ददरी जाईर. अजाणवोफत

लष
ू े घेतरेरे कभीत कभी चाय यां गीत छामागचत्र वादय
ृ ाांचे वलण फाजन
कयाले

रागतीर.

नलीन

फाांधकाभाचे

तनमोजन

कयताना

बूखांडालय

अस्ततत्लात अवरेल्मा लष
ृ ाांचे तथान वलचायात घेऊन ळक्मतोलय वदय लष
ृ
छाटणीची

आलश्मकता

ऩडणाय

नाशी, अळा

ऩद्धतीने

नकाळा

तमाय

कयण्मात माला. जय अस्ततत्लातीर लष
ु े तनमोस्जत फाांधकाभाभध्मे
ृ ाांभऱ

अडचण तनभाणण शोत आशे , मा कायणाभुऱे वांऩूण/ण अांळत: छाटणी प्रततावलत
अवेर तय अजाणवोफत फाांधकाभ नकाळा वादय कयाला. वदय नकाळालय
लष
ु ऩष्टऩणे दळणलाले ल लष
ु े फाांधकाभ कयण्माभध्मे
ृ ाांचे तथान वत
ृ ाांभऱ

कळाप्रकाये अडचण शोते, शे नकाळालय वुतऩष्ट नभूद करुन ये खाांककत
कयाले. अळांत: छाटणी कयण्माच्मा प्रकयणाभध्मे लष
ृ ाांचा जो बाग छाटणी
कयालमाचा आशे , तो बाग छामागचत्रालय ये खाांककत करून वुतऩष्टऩणे
दळणवलण्मात

माला.

ककयकोऱ

तलरूऩाच्ऱा

कायणावाठी

लष
ृ ाांच्मा

छाटणीकरयता ऩयलानगी अनुसेम याशणाय नाशी. कोणत्माशी लष
ृ ाांच्मा

वांऩण
ू ण छाटणीवाठी ऩयलानगी दे ण्माऩल
ू ी एकाव ऩाच मा प्रभाणे नलीन
लष
ृ ाांची रागलड कयणे आलश्मक आशे . हमालवातमक फाांधकाभाकरयता

कोणत्माशी लष
ृ ाच्मा वांऩूणण छाटणीवाठी ऩयलानगी दे ण्माऩूली एकाव दशा
मा प्रभाणे नलीन लष
ृ ाांची रागलड कयणे आलश्मक आशे . नलीन लष
ृ
रागलड कयताना ककभान वशा पूट उां चीचे लष
ृ रागलड कयणे आलश्मक

याशीर. मा ऩद्धतीने नलीन लष
ृ रागलड केल्मामळलाम वांऩूणण लष
ृ छटाईची
ऩयलानगी ददरी जाणाय नाशी. वदय लष
ृ ाचे जतन, वांगोऩन ल वांयषण

कयण्माची उऩाममोजना कयण्माची जफाफदायीशी अजणदायाची याशीर. नागऩूय
भशानगयऩामरकेभापण लष
छाटणीचे अजण वादय कयण्माकरयता भोफाईर
ृ

ॲऩ तमाय कयण्माची प्रकिमा वुरू आशे . वदय भोफाईर ॲऩ लाऩयात
आल्मानांतय

रागलड

केरेल्मा

नलीन

लष
ृ ाांचे

छामागचत्र

जीऩीएव

रोकेळनवशीत भोफाईर ॲऩद्लाये वादय कयणे आलश्मक याशीर, अवे
भागणदळणक वूचनाांभध्मे म्शटरे आशे .
लसमें ट रस्तयांमध्ये अडकऱेऱी झाडे मोकली करण्याचे ननदे ऴ
भनऩा भुख्मारमातीर आमुक्त वबागश
ृ ात वोभलायी (ता. १५) झारेल्मा

फैठकीत ळशयातीर मवभें ट यतत्माांच्मा फाांधकाभादयम्मान ज्मा झाडाांबोलती
जागा वोडरेरी नाशी अळा झाडाांबोलती तातडीने जागा कयण्माचे तनदे ळ
आमुक्त अमबजीत फाांगय माांनी वलण कामणकायी अमबमांता आणण झोन
वशामक आमक्
ु ताांना ददरे. मावांदबाणत प्रत्मेक वोभलायी आढाला घेण्मात

मेईर. २३ भे ऩमंत शी काभे ऩूणण कयण्माचे तनदे ळशी आमुक्ताांनी मालेऱी
ददरे. फैठकीरा अततरयक्त आमुक्त याभ जोळी, अततरयक्त आमुक्त अझीझ
ळेख, भुख्म

अमबमांता

उल्शाव

दे फडलाय, ग्रीन

स्हशजीर

पाऊांडेळनचे

वांतथाऩक कौततब चॅ टजी, टीभ रीडय वयु बी जमतलार, भेशुर कोवयु कय

माांच्मावश वलबागप्रभख
ु , वलण झोनचे वशामक आमुक्त आणण कामणकायी
अमबमांता उऩस्तथत शोते.

