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८२ हजार िृक्ांची होणार िागिड : महापौर 

नंदा लजचकार 

िृक् िागिड अलभयानासाठी स्वयंसेिी संसथांसोबत बैठक 

नागपूर, ता. ११ : महाराष्ट्र  शासनाच्या वृक्ष लागवड अभभयानाांतगगत यावर्षी नागपूर शहराचा 

सहभाग ८२ हजार ५०० वृक्षाांचा राहणार आहे. मनपा, शासकीय कायागलये, भशक्षण सांस्था, 

स्वयांसेवी सांस्था आभण लोकाांनी पुढाकार घेऊन हे अभभयान यशस्वी करण्याचे आवाहन 

महापौर नांदा भजचकार याांनी केले. 

१ जुलै रोजी सांपूणग महाराष्ट्र ात वृक्ष लागवड अभभयान राबभवण्यात येणार आहे. याअांतगगत 

नागपूर शहरातील अभभयानाच्या तयारीचा आढावा घेण्याच्या दृष्ट्ीने महापौर नांदा भजचकार 

याांच्या अध्यक्षतेखाली मनपा मुख्यालयातील डॉ. पांजाबराव देशमुख सृ्मती सभागृहात 

आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी त्या बोलत होत्या. बैठकीला 

आयुक्त अभभजीत बाांगर, प्रतोद भदव्या धुरडे, जलप्रदाय सभमतीचे सभापती भपांटू झलके, 

स्थापत्य सभमतीचे सभापती सांजय बांगाले, गभलच्छ वस्ती भनमूगलन व घरबाांधणी सभमतीचे 

सभापती अभय गोटेकर, मभहला व बालकल्याण सभमतीच्या सभापती प्रगती पाटील, दुबगल 

घटक सभमतीचे सभापती हररश भदकोांडवार, उपायुक्त डॉ. रांजना लाडे, नेहरूनगर झोन 

सभापती सभमता चकोले, गाांधीबाग झोन सभापती वांदना यांगटवार, सतरांजीपुरा झोन 

सभापती अभभरुची राजभगरे, आसीनगर झोन सभापती भवरांका भभवगडे, जैव भवभवधता 

व्यवस्थापन सभमतीच्या सदस्या सोनाली कडू, आशा उईके, नगरसेवक भनशाांत गाांधी, 

अधीक्षक अभभयांता मनोज तालेवार, कायगकारी अभभयांता अमीन अख्तर, अभवनाश बाराहाते, 

भगरीश वासभनक, अभनरुद्ध चौगांजकर, सहायक आयुक्त अशोक पाटील, हररश राऊत, 

प्रकाश वराडे, राजू भभवगडे, सुभार्ष जयदेव, गणेश राठोड, स्मस्मता काळे, उद्यान अधीक्षक 

अमोल चौरपगार, नगरसेभवका सांगीता भगऱ्हे, नगरसेवक मुन्ना पोकुलवार, भकशोर वानखेडे, 

प्रवीण भभसीकर, सहायक वैद्यकीय अभधकारी डॉ. भवजय जोशी, ग्रीन स्मिजील फाऊां डेशनचे 

कौस्तभ चॅटजी, सुरभी जैस्वाल, भवद्यापीठाच्या बॉटनी भवभागाचे प्रमुख प्रा.  श्रीभनवास, भनसगग 

भवज्ञान मांडळाचे डॉ. भवजय घुगे, श्री. वनस्पती शास्त्रज्ञ भदलीप भचांचमलातपुरे, एसबीएम 



महाभवद्यालयाचे अभजांक्य धोटे याांच्यासह भवभवध सांस्थाांचे प्रभतभनधी आभण पयागवरणपे्रमी 

उपस्मस्थत होते. 

महापौर नांदा भजचकार म्हणाल्या, वृक्ष लागवड ही काळाची गरज आहे. वाढत्या प्रदूर्षणावर 

आळा घालण्यासाठी आज प्रते्यकाने वृक्ष लावणे गरजेचे आहे. भवकास होत असताना वृक्षाांची 

कत्तल होऊ नये, याची काळजीही घेतली पाभहजे. ‘ग्रीन भसटी’ म्हणून नागपूरला देशात 

क्रमाांक एक करण्यासाठी १ जुलैच्या वृक्ष लागवड मोभहमेत सवाांनी सहभागी िावे, असे 

आवाहन त्याांनी यावेळी केले. 

आयुक्त अभभजीत बाांगर म्हणाले, वृक्ष लागवडीसोबतच असलेल्या वृक्षाांचे जतन करणे ही 

केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नाही तर प्रते्यक नागररकाची जबाबदारी आहे. यासाठी 

मनपाने धोरण तयार केले आहे. पण यापेक्षाही नागररकाांनी जागरुक असणे गरजेचे आहे. 

झाड वाचभवण्यासाठी मनपा पुढाकार घेत आहे, यात सहकायग करावे, असे आवाहन त्याांनी 

केले. 

यावेळी पयागवरणपे्रमी ांनीही सूचना माांडल्या. यावेळी बोलताना वनस्पतीशास्त्रज्ञ भदलीप 

भचांचमलातपुरे याांनी सध्या सुकलेल्या तलावातील माती काढून ती रस्ता दुभाजकाांमधे्य 

टाकण्याची सूचना केली. भशवाय स्थाभनक वृक्षाांची लागवड करण्याची सूचना केली. ग्रीन 

फाऊां डेशनचे कौस्तभ चॅटजी याांनी झाड लावण्यासोबतच झाड वाचभवण्यासाठीही पुढाकार 

घेणे गरजेचे आहे. जी झाडे लावलीत भतला जगभवणे आभण जी आहेत त्याचेही जतन करणे 

आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. 

भवद्यापीठाच्या माध्यमातून भवभवध महाभवद्यालयात दोन हजार झाडे लावण्यात येणार आहेत. 

नवीन प्रवेश घेणाऱ्या भवद्यार्थ्ागला एक रोपटे भेट म्हणून देण्यात येईल आभण तीन वर्षग त्याचे 

सांगोपन त्याने करावे. त्यावर गुण देण्यात येईल, ही अभभनव सांकल्पना भवद्यापीठ अांमलात 

आणणार असल्याचे त्याांनी साांभगतले. भनसगग भवज्ञान मांडळाचे डॉ. भवजय घुगे, एसबीएमचे 

अभजांक्य धोटे व अन्य प्रभतभनधी ांनीही यावेळी आपले भवचार माांडले आभण वृक्ष लागवड 

मोभहमेत सहभागी होण्याचे आश्वासन भदले. 

ततू्पवी ‘वृक्ष लागवड मोभहमेची गरज’ यावर सादरीकरण करण्यात आले. उद्यान अधीक्षक 

अमोल चौरपगार याांनी वृक्ष लागवड तयारीसांदभागतील सांपूणग माभहती भदली. ८२ हजार ५०० 

झाडाांव्यभतररक्त नागपूर शहरातील भसमेंट आभण डाांबरी रस्त्ाांच्या दुतफाग आभण रस्ता 

दुभाजकाांवर ५० हजार झाडे लावण्याचेही प्रस्ताभवत असून त्याचा आराखडा तयार करण्यात 

येत असल्याची माभहतीही उद्यान अधीक्षक चोरपगार याांनी यावेळी भदली. बैठकीला सांबांभधत 

मनपाचे अभधकारी, कमगचारी, स्वयांसेवी सांस्थाांचे प्रभतभनधी मोठ्या सांखे्यने उपस्मस्थत होते.  

 


