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िाय ुप्रदूषण लनयंलत्रत ठेिण्यासाठी मनपाचा पढुाकार 

मनपा, ललिन एअर एलिया आलण िब्िूएचओ इंलिया यांच्यासोबत सामंजस्य करार 

नागपरू,ता.5. शहरात वायु प्रदूषणाचे प्रमाण ननयंनित ठेवण्यासाठी नागपरू महानगरपानिकेने पुढाकार 
घेतिा आहे. शहरातीि वायु प्रदूषण ननयंिण आणण्यासाठी नागपरू महानगरपानिका, नलिन एअर एनशया 
आनण जागनतक आरोग्य संघटना इंनडया यांच्या सहकायााने शहरात बे्रथिाईफ ही चळवळ राबनवणार आहे. 
यासंदभाातीि सामंजस्य करार गुरूवारी (ता.5) मनपा मुख्याियातीि छिपती नशवाजी महाराज 
प्रशासकीय इमारतीत आयोनजत बठैकीत करण्यात आिा. 
यावेळी मनपा आयुक्त अनभजीत बांगर, उपायुक्त ननभाय जनै, अधीक्षक अनभयंता (जिप्रदाय) शे्वता बॅनजी, 
आरोग्यअनधकारी डॉ.सुनीि कांबळे, जानगनतक आरोग्य संघटनेचे उपसंचािक श्रीमती पायडि,  नलिन 
एअर एनशया संघटनेच्या संचािक प्राथाना बोहरा, महाराष्ट्र राज्य प्रदषूण ननयंिण मंडळाच्या उपप्रादेनशक 
अनधकारी हेमा देशपांडे, डॉ.समीर अबाट, स्माटानसटीचे देवेंद्र महाजन प्रामुख्याने उपनस्थत होते. 
या उपक्रमाचे कौतुक करत आय़ुक्त अनभजीत बांगर यांनी वायु प्रदूषण ही समस्या सवाि आहे. शहरातीि 
वायु प्रदषूण कमी करण्यासाठी नागपरू महानगरपानिका आता पुढाकार घेत असनू शहरातीि सवा यंिणा 
व नवभागाद्वारे वायु प्रदूषण रोखण्यासाठी सहकाया घेणार आहे. नागपरू महानगरपानिकेच्या शहर बसेस 
या नडझेि वरून नसएनजीमध्ये परावनतात करण्यात येत असल्याची मानहती नदिी. यामुळे प्रदूषण कमी 
होणार असल्याचे ते यावेळी बोिताना म्हणािे. यासंदभाात मनपा पदानधकाऱयांशी चचाा करून एक मजबतू 
अलशन प्िॅन तयार करून महापानिकेच्या सवासाधारण सभेपुढे ठेवण्यात येईि, असेही आयुक्त अनभजीत 
बांगर यांनी सांनगतिे. वायु प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक असिेिे मापदंड आहेत, त्यानुसार शहरात 
काया सुरू आहे की नाही याची पडताळणी करणार असल्याची मानहती आय़ुक्तांनी यावेळी नदिी. शहरात 
शुद्ध हवा राहीि यासाठी नवशेष प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांनगतिे. कचरा जाळू देणार नाही. 
प्रदूषण ननयंनित राहण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांनगतिे. 
जागनतक आरोग्य संघटनेच्या श्रीमती पायदन (Payden) यांनी या उपक्रमाबाबत मानहती नदिी. वायु प्रदूषण 
ही संपणूा आनशया खंडात मोठी समस्या उद्भवत आहे. वाढत्या वायु प्रदषूणामुळे श्वसनाचे आजार वाढत 
चाििे आहे. श्वसनप्रनक्रयेत िास होणाऱयांची संख्या वाढत आहेत. औनष्ट्णक प्रकल्पांमधनू ननघणारा धुरही 
नागररकांसाठी घातक असनू त्यामुळे अनेक नागररकांना मोठ्या आजारांचा सामना करावा िागत आहे. 
आयनसएमआरच्या सव्क्षणानुसार अशा प्रकाराच्या आजारांमुळे मतृकांची संख्या वाढत चाििी असल्याची 
मानहती त्यांनी नदिी. आज नागपुरातीि वायु प्रदूषण ननयंनित करण्यासाठी नागपरू 
महानगरपानिकेसोबत काम करणार असल्याचेही त्यांनी सांनगतिे. 
श्रीमती प्राथाना बोहरा यांनी नलिन एअर एनशया यासंस्थेबाबत मानहती नदिी. या संस्थेमाफा त देशातीि 
काही शहरांमध्ये ही चळवळ राबनवण्यात येणार आहे. या शहरांच्या यादीमध्ये नागपरू अग्रकमांकावर 



असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांनगतिे. हेमा देशपांडे यांनी वायु प्रदूषणाबाबत आराखडा प्रदषूण ननयंिण 
मंडळाने तयार केिेिा असल्याचे सांनगतिे. िीना बुधे यांनी सेंटर फॉर सस्टेनेबि डेव्हल्पमेंट या 
संस्थेमाफा त कचरा जाळू नका, कचरा वगीकरण, प्रदूषण ननयंिणाबाबत नागररकांमध्ये जनजागतृी 
करण्यात येत असल्याची मानहती नदिी. स्माटा नसटीचे देवेंद्र महाजन यांनीही स्माटा नसटी अंतगात वायु 
प्रदूषण ननयंिणाबाबत काय उपाययोजना करता येईि, याची मानहती नदिी. 
डॉ.समीर अबाट यांनी वायु प्रदूषण हे भनवष्ट्यात खपू घातक ठरू शकणार आहे. आज नागपरू शहराचे 
वातावरण खपू छान आहे. परंतु, यात आणखी सुधार आणण्याची गरज असल्याचे सांनगतिे. एका 
सव्क्षणानुसार जे िोक धुम्रपान करत नाही, अशा िोकांना श्वसनाचे आजार मोठ्या प्रमाणावर आढळून 
आल्याचे त्यांनी सांनगतिे. यामध्ये ग्रानमण भागात 60 टलके तर शहरी भागात 40 टलके प्रमाण नदसनू आिे 
आहे. यामध्ये मनहिा व िहान मुिांचा समावेश मोठ्या प्रमाणावर असल्याचेही त्यांनी सांनगतिे. 
स्वयंपाकातीि चुिीवरच्या धुरामुळे मनहिा व िहान मुिे यांना आजार झािा आहे. या आजारामुळे 
मतृ्यमुूखी पडिेल्यांची देखीि संख्या वाढत असल्याचेही त्यांनी नमुद केिे. 
नीरीच्या वजै्ञाननक आशा िािवानी यांनी वाढत्या वाहतुकीमुळेही वायु प्रदूषणाची समस्या उद्भवत 
असल्याचे नमुद केिे. वाढते नवकास प्रकल्प, बांधकाम, ननमााणकाया यांच्या िागणारे यंिामुळे प्रदूषण 
वाढत असल्याचे त्यांनी सांनगतिे.  
कायाक्रमाचे संचािन प्राथाना बोहरा यांनी तर आभार प्रदशान कायाक्रम अनधकारी मनंनजत सिजूा यांनी 
केिे. कायाक्रमािा संबंनधत नवभागाचे अनधकारी व कमाचारी उपनस्थत होते.      
 


