
महा न मती ेसनोट ३० जून २०१७ : 
 

"महा न मतीचा रा यभरात ३६५०० वृ ारोपणाचा संक प" 
 

नागपूर : आधु नक जीवनशैल मुळे नसगाचे च  बघडले आहे, कधी अ तवृ ट  तर कधी 
कोरडा दु काळ असा नसगाचा कोप मागील काह  वषापासून आपण अनुभवत आहोत. 
एकूणच,नैस गक ोतांचा होत असलेला हास व यामुळे मानवी जीवनावर होणारे तकूल प रणाम 
ल ात घेता, एक जबाबदार नाग रक हणून येकाने उ फूत एक वृ  लावणे आव यक आहे 
आ ण नेमक  ह च महारा  शासनाची भू मका आहे जेणेक न, सामािजक जाणीव नमाण होईल, 
ह रत चळवळ वाढ स लागेल,पयावरण नेह  वातावरण नमाण होईल व पढु ल पढ साठ  एक भर व 
काय आप या हातून घडले. 

  नैस गक संपदेचे संवधन तसेच संर ण हा केवळ था नक मु दा रा हला नसून तो आता 
वैि वक झालेला आहे. महा न मती या रा यभरातील औि णक, जल, वायू, सौर,वीज क ातील जसे 
चं पूर, कोराडी, खापरखेडा, नागपूर, पारस, भुसावळ,ना शक,परळी, मुंबई,उरण, पुणे व पोफळी तसेच 
महाजे सचे कायरत अ धकार -कमचार ,कं ाटदार, कं ाट  कामगारांनी एक सामािजक जबाबदार  या 
ना याने  १ जुलै ते ७ जुलै २०१७ या कालावधीत ३६५०० वृ ारोपण कर याचा संक प केलेला आहे. 
याम ये गुलमोहर,जांभूळ, नल,कडु लबं,करंजी, केसीया,स तवण  तसेच व वध फळ झाडांचा समावेश 

आहे.  

 महारा  शासना या नदशानुसार, महा न मतीच े अ य  तथा यव थापक य संचालक 
बपीन ीमाळी, संचालक(संचलन)  चं कांत थोटवे, संचालक( क प) वकास जयदेव, संचालक( व ) 
जयकुमार ी नवासन, सचंालक(ख नकम) याम वधने, कायकार  संचालक(मानव संसाधन) वनोद 
ब दरे यां या मागदशनाखाल  महा न मतीची वृ ारोपण मोह म २०१७ रा यभरात यश वीपणे 
राब व यासाठ  व वध पात यांवर सू म नयोजन कर यात आले असून  महा न मतीच ेरा यभरातील 
सव  मु य अ भयंते व यांची चमू याक रता स ज झाल  आहे. रा य शासना या या वधायक 
उप मात, महा न मती वारे होणारे वृ ारोपण नि चतच मोलाचा वाटा ठरेल यात शंका नाह .  

 

 

 

 


