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महापौर नंिा जजचकार यांची ‘ि न्यूयॉकक
टाईम्स’ने घेतऱी िखऱ

‘बिऱत्या िातािरणाचे पररणाम आणण उपाय’ यािर
मऱ
ु ाखत

नागपूर, ता. १४ : जगभरातील बदलते वातावरण, त्याचे पररणाम आणण उपाय’ यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर
णवणवध शहरातील महापौरांचा समावेश असलेल्या ग्लोबल कोवेनट ऑफ मेयसस (णजका) एक चळवळ सुरू के ली
आहे. यामाध्यमातून पररणामांवर चचास आणण उपायांचा आराखडा तयार के ला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय
स्तरावर सुरू असलेल्या या चळवळीची ‘द न्यूयॉकस टाईम्स’ने दखल घेतली आहे. णजकॉमच्या सदस्य असलेल्या
नंदा णजचकार यांच्यासह अन्य सदस्यांच्या णवषयाशी संबणं धत मुलाखती प्रकाणशत करून एका ज्वलंत णवषयाला
हात घातला आहे.
‘द न्यूयॉकस टाईम्स’ने प्रकाणशत के ल्यानुसार, आयपीसीसीने सन २०१८ रोजी प्रकाणशत के लेल्या
अहवालानुसार, सन २०४० मध्ये ग्लोबल वॉर्ममग १.५ अंश सेणल्सअसपयंत पोहचेल. ही भीती लक्षात घेता
अनेक राष्ट्रांनी जनजागृतीसाठी पुढाकार घेतला असून ग्लोबल वार्ममगची भयावहता टाळण्यासाठी उपाययोजना
सुरू के ल्या आहेत. परं तु यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. जगातील २४ देश आणण
युरोणपयन युणनयनने एकत्र येऊन णललन एनजी उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘णमशन इनोव्हेशन’ उपक्रम
हाती घेतला आहे. या उपक्रमामध्ये नुकतेच ग्लोबल कोवेनटं ऑफ मेयर भागीदार झाले आहे.
ग्लोबल कोवेनंट ऑफ मेयर जगभरातील १० हजार शहरांशी जुळले असून णललन एनजी णनमासण करण्याच्या
दृष्टीने संशोधन करीत आहे. स्थाणनक स्वराज्य संस्थांच्या समूहाने एकत्र येऊन एखाद्या जागणतक समस्येवर
तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेण्याची ही पणहलीचे वेळ असल्याचे ‘द न्यूयॉकस टाईम्स’ने णवशेषत्वाने नमूद के ले
आहे.

हे सांगतानाच ‘द न्यूयॉकस टाईम्स’ने ग्लोबल कोवेनंट ऑफ मेयससचे सदस्य असलेल्या दणक्षण आणशयातील एकमेव
प्रणतणनधी नागपूरच्या महापौर नंदा णजचकार यांच्यासह इंडोनेणशयातील सुराबया शहराच्या महापौर ट्राय
ररसमहाररनी, घानातील एकारा शहराचे महापौर मोहम्मद अदजई सोव्हा, कॅ नडातील एडमॉन्टन येथील
महापौर डॉन इव्हेसन, के णनत्राचे महापौर अझीझ रब्बाह, युरोणपयन कणमशनचे उपाध्यक्ष मारोस
सेफकोणवक, इंग्लडचे माजी मंत्री क्रक्रस णस्कडमोर यांच्या मुलाखती घेत त्यांच्या शहरात बदलत्या वातावरणाचे
पररणाम टाळण्यासाठी काय उपाययोजना सुरू आहेत, यावर मुलाखती घेऊन प्रकाणशत के ल्या आहेत.
खासगी क्षेत्रासोबत णवकास करताना नावीन्यपूणस काय धोरण आखले आहे, या प्रश्नाच्या उत्तरात महापौर नंदा
णजचकार यांनी सांणगतले की, नागपुरात अनेक प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर यशस्वीरीत्या सुरू आहेत. नागपूर
शहराने पारं पररक वीज क्रदवे एलईडीमध्ये परावतीत करीत ऊजास बचतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल टाकले
आहे. सुमारे एक लाख १० हजार पथक्रदवे एलईडीमध्ये परावतीत करीत ४० टक्के ऊजेची बचत सुरू के ली आहे.
कमी ऊजास णबलांमधून उत्पन्न झालेल्या बचतीद्वारे अथससहाय य के ले जात असल्याचे त्यांनी सांणगतले.
‘णमशन इनोव्हेशन’मध्ये समाणवष्ट राष्ट्राच्या सरकारने स्वच्छ ऊजेवर त्यांचे संशोधन व णवकासासाठी असलेली
गुंतवणूक दुप्पट करण्याचे वचन क्रदले आहे. शहराच्या वातावरणात बदल होण्याच्या दृष्टीने ते कसे णनदेणशत के ले
जाऊ शकते, यावर बोलताना महापौर नंदा णजचकार म्हणाल्या, सन २०१४ ते २०५० या कालावधीत
भारताच्या शहरी लोकसंख्येमध्ये ४०० दशलक्ष वाढ होण्याची शलयता आहे. अशा जलद शहरीकरणामुळे
सामाणजक, राजकीय, आर्थथक आणण अथासतच पयासवरणीयदृष्ट्या मोठा ताण णनमासण होता. या आव्हानांना तडड
देण्यासाठी नागपूरने स्माटस णसटीमध्ये गुंतवणूक के ली आहे. नागपूर हे सध्या भारतातील प्रथम क्रमांकाचे स्माटस
शहर आहे. हे अणभयान स्वाभाणवकपणे हवामान बदलाच्या णवरुद्ध लढ्याशी जोडलेले आहे. स्वच्छ ऊजास आणण
तंत्रज्ञानात संशोधन आणण णवकास करण्याकररता वाढलेली गुंतवणूक आपल्या शहरांना अणधक शाश्वत बनवू
शके ल, असेही त्या मुलाखतीदरम्यान बोलल्या.
ग्लोबल वार्ममग णवषयावर जागणतक स्तरावर ‘द न्यूयॉकस टाईम्स’ने णजकॉमच्या माध्यमातून नागपूरच्या
महापौर नंदा णजचकार यांना क्रदलेली प्रणसद्धी ही नागपूर णवकासाची ग्वाही देणारी आहे.
......................................................................................

Mayor Nanda Jichkar accelerates clean
energy initiatives on a Global level with
Mission Innovation
Mayor Nanda Jichkar talked about Nagpur city's green
contribution in an exclusive interview which was published
by The New York Times
Sept 14: It is a proud moment for Nagpurians as The New York Times has
acknowledged the work of Nagpur Municipal Corporation and Mayor Nanda Jichkar

towards the work done to tackle the challenges of climate change. Recently the
newspaper published an interview of Mayor Nanda Jichkar over the efforts taken to
combat climate change and introducing sustainable means of developing energy.
The statement of other mayors and ministers were also published highlighting the
actions they are taking to tackle the global problem.
Mayor Nanda Jichkar has represented Nagpur at a global platform at Mission
Innovation, an initiative of 24 countries and European Union working to accelerate clean
energy initiatives. Mayor Nanda Jichkar is a member of the Global Covenant of Mayors,
which has recently partnered with Mission Innovation where she highlighted the
innovative actions that have been initiated in the city.
Speaking about the innovative policies that NMC has developed in the private sector,
Mayor said that Nagpur city has a history of successful broad-based public-private
partnership programs. She also highlighted that NMC has recently replaced more than
110,000 conventional streetlights with programmed LED lights to increase efficiency
with energy savings up to 40 percent and that this initiative is being funded by savings
generated from reduced energy bills.
On asking how the government's 'Mission Innovation' of doubling R&D investments can
be directed to advance transformative climate action in the cities, Mayor responded,
"India is projected to add 404 million people to its urban population between 2014 and
2050. Hence, such rapid urbanization creates major stress – socially, politically,
economically and environmentally. To meet these challenges, Nagpur has invested in
becoming a smart city."
She further informed NY Times that Nagpur is now number one smart city in India. With
e-buses and metro trains that work 65 percent on solar energy, Nagpur is contributing in
controlling the effects of the climate change. She also expressed her interest in seeing
more R&D investments in clean energy and technologies that can make our city more
sustainable.
In an effort to change the face of Nagpur for better and to push college students to do
innovations, Mayor has introduced an Innovation Fiesta for young change makers
named, Innovation Parv in August 2019. More than 20,000 students participated in this
fiesta and presented their innovative ideas for development of the city. Being the only
member from South Asian countries of The Global Covenant of Mayors, she has also
been a part of various innovation based conferences that took place across the country

