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ता. ११ जन
ू २०१९

लसमें ट रस्त्यात अडकऱेऱी
साडेआठ हजारांळर झाडे मोकली
उळकररत हजाराळर झाडे होणार आठळडाभरात मुक्त
नागपरू ,ता. ११ : ळहयात सरू
ु असरेल्मा ससभें ट यस्तमाांच्मा काभात कांत्राटदायाांच्मा

फेजफाफदायऩणाभऱ
ै ी तब्फर ८६९७ झाडाांचे फांध
ु े अडकरेल्मा दहा हजायाांलयीर झाडाांऩक
ु े
भोकऱे कयण्मात भनऩा प्रळासनारा मळ आरे आहे . आता केलऱ हजायालय झाडे
सळल्रक असन
ू मेतमा आठलड्मात तमाांची फांध
ु े भोकऱी कयण्मात मेणाय आहे त.
ससभें ट भागााच्मा वलऱख्मातून फांध
ां बाात आमक
ु े भोकऱी कयालमाच्मा भोहहभेसद
ु ताांकडून

लेऱोलेऱी फैठक घेउन आढाला घेण्मात मेत आहे . माऩल
ु ी २८ भे योजी झारेल्मा
आढाला

फैठकीत

आमक
ु त

असबजीत

फाांगय

माांनी

दोन

आठलड्मात

सळल्रक ३७१८ झाडाांची फांध
ु े भोकऱी कयण्माचे ननदे ळ हदरे होते. आमक
ु ताांच्मा
ननदे ळानस
ु ाय एका आठलड्मात १९४३ झाडाांची फांध
ु े भोकऱे

कयण्माची भनऩा

प्रळासनाने मळस्ली काभगगयी केरी. १७७५ झाडे फांध
ु े भक
ु त कयण्मासाठी सळल्रक

असन
ू माऩैकी सभ
ु ाये ७५० झाडे ही याष्ट्रीम भहाभागा प्रागधकयण ल सालाजननक
फाांधकाभ वलबागाच्मा अखतमारयतीर आहे त. लधाा भागा, अभयालती भागा ल न ां दलाडा

भागाालयीर ही झाडे असन
मा झाडाांची फांध
ू
ु े भोकऱे कयण्मासांदबाात लेऱोलेऱी
भनऩातपे

याष्ट्रीम

भहाभागा

प्रागधकयण

ल

सालाजननक

फाांधकाभ

वलबागाळी

ऩत्रव्मलहाय कयण्मात आरा आहे . भात्र अद्माऩही कोणनतही कामालाही कयण्मात
आरी

नाही.

भनऩाच्मा

अखतमारयतीर

हजायालय

झाडे

सळल्रक

असन
ू

मा

आठलड्मात उलारयत सला झाडे ससभें ट योडच्मा वलऱख्मातन
ू भक
ु त कयण्मात मेतीर,
अळी भाहहती प्रळासनातपे दे ण्मात आरी आहे .

ससभें ट योडच्मा फाांधकाभात ळहयातीर अनेक झाडाांचे अस्स्ततल धोकमात आल्माची
फाफ

रऺात

मेताच

आमक
ु त

असबजीत

फाांगय

माांनी गाांबीमााने

दखर

घेत

धोकमात असरेल्मा झाडाांच्मा सलेऺणाचे आदे ळ हदरे. सलेऺणाअांती ळहयातीर २५२३७
झाडाांऩक
ै ी १४७६५ झाडे सयु क्षऺत आढऱरी. भात्र १०४७२ झाडाांच्मा अस्स्ततलारा धोका

असल्माचे हदसन
ू आरे. मालय तातडीने कामालाही कयीत आमक
ु त असबजीत फाांगय

माांनी झाडाांची फांध
ु े रलकयात रलकय भोकऱे कयण्माचे आदे ळ हदरे. आमक
ु ताांच्मा

भागादळानात सरू
ु असरेरी ही भोहहभ अांनतभ टप्पप्पमात असन
ू ळहयातीर सला झाडे
भोकऱा श्लास घेउ ळकणाय आहे त.

