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जजचकार 

 ‘बबल्ींग इफफलशएन्शी ॲक्शेऱेटर’मध्ये 
नागपूर ऴषराचा शषभाग वळवयाळर कायकऴाला 

नागपरू, ता. ८ : नागऩयू ळशय ‘ग्रोफर सवटी’ म्शणून लाटचार कयीत आशे. दवुऱ्मा 
टप्पप्पमात ननलड शोऊनशी नागऩयू ळशयाने देळात स्भाटट सवटीभध्मे ऩहशरे स्थान 
कामभ ठेलरे आशे. शी क्रभलायी ऩढेुशी कामभ याशाली मावाठी प्रत्मषातशी ळशयात 
स्भाटट प्रकल्ऩ तमाय शोणे आलश्मक आशे. माभध्मे वशबाग दळटविल्मावाठी ‘बफल्डीींग 
इफपसवएन्वी ॲक्वेरेटय’ने घेतरेरा ऩढुाकाय स्त्मतु्म आशे. कोणत्माशी प्रकल्ऩाची 
अींभरफजालणी कयताना त्माभध्मे रोकवशबाग घेणे आलश्मक आशे. एकूणच 
ळशयाचा विलकाव रोकवशबागाविलना ळक्म नाशी, अवे प्रनतऩादन भशाऩौय नींदा 
जजचकाय माींनी केरे. 



नागऩयू भशानगयऩासरका, लल्डट रयवोवट इजन्स्टट्मटू ल आमवीएरईआम (वाऊथ 
एसळमा) माींच्मा वींमकु्त विलद्मभाने आमोजजत ‘बफल्डीींग इफपसवएन्वी 
ॲक्वेरेटय’भध्मे नागऩयू ळशयाचा वशबाग मा विलऴमालयीर कामटळाऱेच्मा 
उदघाटनप्रवींगी त्मा फोरत शोत्मा. ळकु्रलायी (ता. ८) भनऩा भखु्मारमातीर डॉ. 
ऩींजाफयाल देळभखु स्थामी वसभती वबागशृात आमोजजत कामटळाऱेत नागऩयू स्भाटट 
ॲ्ड वस्टेनेफर सवटी डवे्शरऩभेंट कॉऩोयेळन सरसभटेडच ेभखु्म कामटकायी अधधकायी 
डॉ. याभनाथ वोनलणे, आमवीएरईआमच ेउऩभशावधचल तथा आमवीएरईआम दक्षषण 
आसळमाच े कामटकायी वींचारक इभानी कुभाय, आमवीएरईआम दक्षषण आसळमाच्मा 
उऩवींचारक वौम्मा चतुलेदरुा, आफकट टेक्ट अळोक भोखा, लल्डट रयवोवट इजन्स्टट्मटुच्मा 
वभेुधा भारविलमा, आमवीएरईआम दक्षषण आसळमाच े व्मलस्थाऩक ननखखर 
कोऱवेऩाटीर, नागऩयू स्भाटट ॲ्ड वस्टेनेफर सवटी डवे्शरऩभेंट कॉऩोयेळन सरसभटेडच े
भशाव्मलस्थाऩक (ऩमाटलयण) देलेंद्र भशाजन, इींडो-जस्लव बफल्डीींग एनजी इफपसवएन्वी 
प्रोजेक्टच्मा लरयष्ठ प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩक वास्लती चनेतमा माींच्मावश ळशयातीर 
विलविलध वींस्था, वाभाजजक वींघटनाींच ेप्रनतननधी प्राभखु्माने उऩजस्थत शोत.े 

ऩढेु फोरताना भशाऩौय नींदा जजचकाय म्शणाल्मा, नागरयकाींच्मा ववुिलधाींवाठी ळशयात 
विलविलध प्रकल्ऩ कामाटजन्लत आशेत. भात्र मा प्रकल्ऩाींफाफत जनजागतृी करून माभध्मे 
रोकाींचा प्रत्मष वशबाग अवणे आलश्मक आशे. माच वींकल्ऩनेतून वाकायरेल्मा 
‘भेमय इनोव् शेळन कसिसवर’भऱेु अनेक स्भाटट वींकल्ऩना ऩढेु आल्मा आशेत. शे केलऱ 
रोकवशबागाच्मा वींकल्ऩनेतून वाध्म शोऊ ळकरे. प्रत्मेक प्रकल्ऩ शा ळशयाच्मा 
विलकावारा गती देणाया आशे. त्माभऱेु मा गतीभध्मे ळशयातीर जनतेचा वशबाग 
घेतल्माव खया ळाश्लत विलकाव वाध्म शोऊ ळकेर, अवेशी भशाऩौय नींदा जजचकाय 
म्शणाल्मा. 

मालेऱी फोरताना नागऩयू स्भाटट ॲ्ड वस्टेनेफर सवटी डवे्शरऩभेंट कॉऩोयेळन 
सरसभटेडच ेभखु्म कामटकायी अधधकायी डॉ. याभनाथ वोनलणे म्शणारे, इतय देळाींच्मा 
तुरनेत बायतारा नवैधगटक वींऩदेच ेलयदान राबरे आशे. भात्र बविलष्मात मा वींऩदेचा 
ऱ्शाव शोणाय आशे. शे ननजश्चत अवताना मा वींऩदेचा उऩमोग करून त्मातून आऩल्मा 



दैनींहदन गयजा बागविलल्मा जाऊ ळकतात. मा नवैधगटक वींऩदेचा मोग्म उऩमोग करून 
घे्मावाठी लल्डट रयवोवट इजन्स्टट्मटू ल इींटयनॅळनर कसिसवर पॉय रोक एनजव्शयाांभेंट 
इननसळएटीव्शने ऩढुाकाय घेऊन नागऩयू भशानगयऩासरकेरा हदरेरे वशकामट गौयलास्ऩद 
आशे. शा प्रकल्ऩ देळावाठी ऩथदळी ठयणाय ल देळातीर इतय याज्मशी माची 
अींभरफजालणी कयतीर, अवा विलश्लाव डॉ. याभनाथ वोनलणे माींनी व्मक्त केरा. 

मालेऱी नागऩयू स्भाटट सवटी, लल्डट रयवोवट इजन्स्टट्मटू ल आमवीएरईआमच्मा 
प्रनतननधीींनी वादयीकयणाद्लाये प्रोजेक्टच े भशत्त्ल विलऴद केरे ल माफाफत 
उऩजस्थताींकडून वचूना भागविलल्मा. ळशयातीर विलविलध वींस्था तवेच स्लमींवेली 
वींस्थाींच्मा प्रनतननधीींनी प्रकल्ऩावींदबाटतीर आऩल्मा ळींका उऩजस्थत करून त्माींच े
ननयवयण करून घेतरे. 
 


