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ग्रामीण-नागरी भागीिारीत
अग्रेसर : महाऩौर नंिा जजचकार
जऩानमधीऱ ‘ग्रामीण-नागरी भागीिारी’ या
विषयािरीऱ आंतरराष्ट्रीय ऩररषिे त जहहडिओ
कॉन्परजन्संगद्िारे सहभाग
नागऩरू , ता. २९ : नागऩयू ळशयारा ऩाणीऩयु लठा कयणाऱ्मा ग्राभीण बागातीर नद्मा

आणण धयण षेत्रात अत्मल्ऩ झारेरा ऩालवाभऱ
ु े नागरयकाांना ननममभत ऩाणीऩयु लठा
कयण्माचे आव्शान नागऩयू भशानगयऩामरकेवभोय आशे . ग्राभीण बागातीर

ऩाणीऩयु लठा वयु ऱीत याशाला मावाठी नागऩयू भशानगयऩामरकेने जरवांलधधनाच्मा
षेत्रात उल्रेखनीम कामध केरे आशे . माऩढ
ु े ग्राभीण बागानेशी जरवांलधधनाच्मा

फाफतीत कामध कयीत नागयी-ग्राभीण षेत्राची बागीदायी लाढवलण्मात वशकामध कयाले.
भनऩा मावाठी ऩढ
ु ाकाय घेईर, अळी बमू भका भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी भाांडरी.
जऩानभध्मे इांजटिट्मि
ु पॉय ग्रोफर एनव्शामनधभेंि टरे िॅजीव ककमो मनु नव्शमवधिी

आणण व्शी.एन.आम.िी. च्मा वांमक्
ु त वलद्मभाने मोकोशाभा मेथे वटिे नेफर एमळमा

ॲण्ड दद ऩॅमवकपक ऩरयऴद २०१९ चे आमोजन कयण्मात आरे शोते. वदय ऩरयऴदे त
भशाऩौय जव्शडडओ कॉन्पयजन्वांगद्लाये वशबागी झाल्मा शोत्मा. ऩरयऴदे रा वांफोधधत
कयताना त्मा फोरत शोत्मा.

भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी जऩान वयकायच्मा ताांत्रत्रक तज्जसाांना फदरत्मा

लातालयणाभऱ
ु े नागऩयू ळशयात लाढत अवरेल्मा जरवांकिाळी वाभना कयण्माच्मा

दृष्िीने जरव्मलटथाऩनाच्मा षेत्रात अजन
ू कामध कयण्माची आलश्मकता वलददत केरी.
नागऩयू भशानगयऩामरकद्लाये नागयी ल ग्राभीण षेत्रात लाढत्मा बागीदायी लय प्रकाळ

िाकताना भशाऩौय नांदा जजचकाय म्शणाल्मा, भनऩा डडपेन्व कॉरनी तवेच नजजकच्मा
ग्राभऩांचामतीांना अांफाझयी तरालातून ऩाणी ऩयु लठा कयीत आशे . वाांडऩाण्मालय प्रकिमा
करून लीज केंद्ाांना त्मा ऩाण्माचा ऩयु लठा कयण्मात मेत आशे . माभऱ
ु े ळद्ध
ु ऩाण्माची
फचत शोत नागऩयू भशानगयऩामरकेरा भशवर
ू वद्ध
ु ा प्राप्त शोत अवल्माची भादशती
त्माांनी ऩरयऴदे त ददरी.

वलळेऴ म्शणजे, भध्मप्रदे ळ वयकायने चौयाई धयण फाांधल्माने नागऩयू ळशयारा ऩाणी
ऩयु लठा कयणाऱ्मा तोतराडोश प्रकल्ऩात ऩाणी कभी झारे आशे . माभऱ
ु े नागऩयू

ळशयारा जरवांकिाचा वाभना कयाला रागत आशे . जर
ु ै भदशन्मात एक ददलवाआड
ऩाणीऩयु लठा शोत आशे . ऩालवाचे आगभन उमळया झाल्माने नदी, तरालशी आिरे
आशे त. कधी नव्शे ते ऩदशल्माांदा नागऩयू ळशयारा एक ददलवाआड ऩाणी मभऱत

अवल्माभऱ
ु े नागरयकाांभध्मे ऩाण्मावलऴमी जागरुकता ननभाधण झारी आशे , अवे वाांगत
जरमक्
ु त मळलायच्मा भाध्मभातून ग्राभीण बागातीर जरटतय लाढरा आशे . नागऩयू

भशानगयऩामरकावद्ध
ु ा ये न लॉिय शालेजटिां गलय बय दे त आशे . माभऱ
ु े ळशयातीर वलदशयी
आणण फोअयलेररा ऩन
ु जीलन प्राप्त शोईर, अवा आळालाद त्माांनी मालेऱी व्मक्त

केरा. जरवांलधधनाच्मा षेत्रात नागयी-ग्राभीण बागीदायी अधधक दृढ कयण्माच्मा

दृष्िीने नागऩयू भशानगयऩामरका ऩढ
ु ाकाय घेईर, अवा वलश्लाव त्माांनी मालेऱी व्मक्त
केरा.

ऩरयऴदे त मनु नव्शमवधिी पॉय ग्रोफर टरे िेजीव मेथीर नॅचयर रयवोवेव ॲण्ड

इकोमवटिीभचे कामधिभ वांचारक आांद्े भादे य, आमजीईएवचे अध्मष प्रा. काझदु शको

ताक्मधु च माांच्मावश लक्ता म्शणन
ू डॉ. याजीफ ळॉ, श्रीभती तोभोको ताकेडा, डॉ. वभीय
दे ळकय, त्रफजॉनकुभाय मभत्रा, गिचचेभध्मे प्रा. शवन लीयजी, श्रीभती नांदा
जजचकाय, भाकोिो इमळगाऊको माांचा वशबाग शोता.

