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 वातं या या अमृत महो सवािनिमत ‘घरोघरी ितरंगा’ उप म वसई िवरार 
महानगरपािलका काय े ात राबिव यात येत आह.े ‘घरोघरी ितरंगा’ या उप माची 
जनजागृती करणेसाठी तसेच पयावरण संर ण व संवधन करणे स ि थतीत अ यंत गरजेचे 
आह े याचे मह व पटवून दे यासाठी महानगरपािलका वृ  ािधकरण िवभागामाफत      
द.१२ ऑग ट, २०२२ रोजी दपुारी १२.३० वाजता  भ  “वृ  दडी व वृ ारोपण 

सोह याचे” आयोजन कर यात आल े होते. वृ  दडीची सु वात ‘जुने िववा कॉलेज, िवरार 
(प.) येथून कर यात आली व याची सांगता हाडा संकुल, िवरार (प.)’ येथे कर यात आली.  
 सदर वृ  दडी म ये आदश िव ालय, िवरार (प.) मधील साधारण १२० शालेय 
िव ाथ , िविवध मिहला बचत गटांतील ८० मिहला, MSEB चे कमचारी, वनिवभागाचे 
कमचारी, महानगरपािलका अिधकारी व कमचारी, िविवध NGO मधील सद य तसेच 
शहरातील नाग रक अस े४०० न अिधक लोक वृ  दडीम ये सहभागी झाले होते. तसेच वृ  
दडी पुढे जात होती तसतसे अनेक लोक दडी म ये सहभागी होत होते. वातं याचा अमृत 

महो सवाअंतगत थमच महानगरपािलका वृ  ािधकरण िवभाग यांचेमाफत वृ  दडी 
काढ यात आली. सदर वृ  दडी म ये वृ  पालखी, लेझीम पथक, ढोल-ताशा पथक यांचा 
समावेश होता. ढोल ताशां या गजरात अ यंत आ हाददायक वातावरणात दडीची माग मणा 
झाली. िव ाथ  व मिहला बचत गटांतील मिहलांमाफत दशेा या स मानाथ तसेच ‘घरोघरी 
ितरंगा’ उप मा या अनुषंगाने िविवध घोषणा दऊेन जनजागृती कर यात आली. वृ  दडी या 
पदपथावर िविवध कला मक रांगो या काढ यात आ या हो या.  
     सदर वृ  दडी या काय मास मा.आमदार ी.ि तीज ठाकूर, मा.आयु  तथा 

शासक ी.अिनलकुमार पवार, मा.अित र  आयु  ी.अ ज य बगाड,े मा.कायकारी तथा 
शहर अिभयंता ी.राज  लाड, मा.सहा यक वनसंर क ी.गजानन सानप, मा.वन प र े  
अिधकारी सौ.मंिजरी केळुसकर, मा.उप-आयु  सौ.नयना ससाणे, वृ  ािधकरण िवभाग व 
महानगरपािलकेचे सव मा.उप-आयु , सहा.आयु , अिधकारी व कमचारी वग उपि थत होते.  
 वृ  दडी म ये मिहलांनी उ फूतपणे फुग ा घालून, तुळशी वंृदावन डो यावर घेऊन 
िमरवणुक म ये आनंदाने सहभाग घेतला. हा ने दीपक सोहळा पाह यासाठी र या या दतुफा 

चंड गद  झाली होती. लोक िमरवणुक चे फोटो व ि हडीओ काढत होते. आप या घरा या 
िखडक , गॅलरी, ग ीव न अनेक नाग रक या वृ  दडीचा आनंद घेत होते. “भारत माता क  
जय”, “वंद े मातरम्”, “झाड े लावा, झाड े जगवा, झाड े वाचवा” अशा घोषणांनी आसमंत 
दमुदमूुन गेले होते. 
 अशा कारे हाडा गृहसकुंल प रसरात वृ  दडी वृ  रोपणासाठी थांबव यात आली. 
तेथे मा यवर मा.आमदार ी.ि तीज ठाकूर, मा.आयु  तथा शासक ी.अिनलकुमार पवार, 
मा.अित र  आयु  ी.अ ज य बगाड,े मा.कायकारी तथा शहर अिभयंता ी.राज  लाड, 



मा.उप-आयु  सौ.नयना ससाणे, सव मा.उप-आयु  ी. कशोर गवस, ी.िवजयकुमार  ासे, 
ी.तानाजी नरळे, ी.पंकज पाटील, ी.सागर घोलप, ी.समीर भूमकर, मा.सहा यक 

वनसंर क ी.गजानन सानप, मा.वन प र े  अिधकारी सौ.मंिजरी केळुसकर यां या ह ते 
वृ ारोपण कर यात आले.      
 वृ  दडी या सांगता समारंभा या वेळी वरील सव मा यवरांचे वागत कर यात आले. 
तसेच यावेळी िनमा या पासून खत िन मती करणा या उमादवेी मिहला बचत, केजीएन मिहला 
बचत गट व वकृता मिहला बचत गट यांना तसेच वृ  लागवड के याबाबत ए हरशाईन     

-ल हस ुप यांना मा यवरां या ह ते श ती प क दऊेन गौरिव यात आले.                    
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