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पाणी कपातीत एक मदहना िाढ 

पिाधिकारी-अधिकाऱयांच्या बैठकीत 
ननणकय : मैिान, जऱतरण हौि, बांिकामात शुद्ध पाणी 

िापरणाऱयांिर होणार कारिाई 

  

नागपरू, ता. २२ : नागऩयू ळशय आणण नागऩयू ळशयारा ऩाणी ऩयुलठा कयणाऱ्मा 
नलेगाल खैयी षेत्रात ऩालवाने दडी भायल्माने नागऩयू ळशयालय पऩण्माच्मा ऩाण्माच े
वॊकट आरे आशे. मातनू भागग काढण्मावाठी आठलड्माऩलूी घेण्मात आरेल्मा ऩाणी 
कऩातीच्मा ननणगमारा तूतग एक भहशना लाढपलण्मात आर ेआशे. २२ ऑगस्टऩमतं ऩाणी 
कऩात कामभ याशणाय अवनू आठलड्मातून केलऱ चाय हदलवच नागऩयूकयाॊना 
पऩण्माच ेऩाणी मभऱणाय आशे. 

ऩाणी कऩातीचा ननणगम एक आठलड्मावाठी घेण्मात आरा. शी भदुत 
वोभलायी (ता. २२) वॊऩल्मानॊतय छत्रऩती मळलाजी भशायाज नलीन प्रळावकीम 
इभायतीतीर भनऩा आमकु्त कामागरम वबागशृात ऩदाधधकायी आणण अधधकाऱ्माॊची 
तातडीची फठैक फोरपलण्मात आरी. फठैकीरा उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी 
वमभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, प्रबायी आमकु्त यलीॊद्र ठाकये, जरप्रदाम वमभतीच े
वबाऩती पऩ ॊटू झरके, उऩवबाऩती बगलान भेंढे, अनतरयक्त आमकु्त याभ 



जोळी, जरप्रदाम पलबागाच्मा कामगकायी अमबमॊता श्लेता फॅनजी, अधीषक अमबमॊता 
भनोज तारेलाय, कामगकायी अमबमॊता भनोज गणलीय, ओवीडब्लल्मचू ेवीईओ 
यॉम, के.एभ.ऩी. मवॊग उऩस्स्थत शोते. 
वदय फठैकीत नागऩयू ळशयात ऩाणी कऩात कयण्मात आल्मानॊतय ऩाणी ऩयुलठ्मात 
आरेल्मा अडचणी, नागरयकाॊच्मा तक्रायी, दपूऴत ऩाण्माची वभस्मा, नागरयकाॊची बमूभका 
आदीॊची वभीषा कयण्मात आरी. प्रबायी आमकु्त यलीॊद्र ठाकये आणण जरप्रदाम 
वमभतीच ेवबाऩती पऩ ॊटू झरके माॊनी भनऩा जरप्रदाम पलबागाच्मा दशाशी 
झोनअॊतगगत कामग कयणाऱ्मा डमेरगेटव   कडून ऩाणी ऩयुलठ्मावॊदबागतीर झोनननशाम 
स्स्थती जाणून घेतरी. जेथनू नागरयकाॊच्मा तक्रायी आल्मा तेथे काम उऩाममोजना 
कयण्मात आरी, माची भाहशतीशी जाणून घेतरी. 
  

१२६० िशऱऺ घनमीटर पाण्याची बचत 

१५ जुररैा ऩाणी कऩातीचा ननणगम घोपऴत कयण्मात आरा. १७ जरु,ै १९ जुर ैआणण 
२१ जुर ैयोजी ळशयातीर नागरयकाॊना ऩाणी देण्मात आरे नाशी. केलऱ चाय हदलव 
ऩाणी ऩयुलठा कयण्मात आरा. ऩलूी नलेगाल खयैी जराळमातून वयावयी ५०० दळरष 
घनभीटय ऩाण्माची उचर कयण्मात मेत शोती. ऩाणी कऩातीच्मा ननणगमानॊतय ती 
वयावयी ३२० दळरष घनभीटय झारी. अथागत दय हदलळी १८० दळरष घनभीटय 
ऩाण्माची उचर कभी कयण्मात आरी. मानवुाय वात हदलवात १२६० दळरष 
घनभीटय ऩाण्माची फचत कयण्मात आल्माची भाहशती जरप्रदाम पलबागाच्मा 
कामगकायी अमबमॊता श्लेता फॅनजी माॊनी हदरी. 
  

एक मदहन्यासाठी पाणी कपातीचा ननणकय कायम 

राॊफरेरा ऩाऊव आणण ऩाणीऩयुलठा कयणाऱ्मा जराळमातीर ऩाण्माची स्स्थती रषात 
घेता २२ जुरऩैावनू २२ ऑगस्टऩमतं आठलड्मातून केलऱ चाय हदलव ऩाणी ऩयुलठा 
कयण्मात मेईर. फधुलाय, ळकु्रलाय आणण यपललाय ऩाणी ऩयुलठा शोणाय नाशी, अवा 
ननणगम प्रबायी आमकु्त यलीॊद्र ठाकये आणण जरप्रदाम वमभतीच ेवबाऩती पऩ ॊटू झरके 
माॊनी घेतरा. दयम्मानच्मा काऱात जराळम ऩरयवयात जय चाॊगरा ऩाऊव झारा 



आणण ऩाण्माची ऩातऱी लाढरी तय ह्मा ननणगमालय ऩनुपलगचाय कयण्मात मेईर, अळी 
भाहशतीशी मालऱेी तमाॊनी हदरी. 
  

जऱतरण हौि, मिैानािर पाणी िापरण्यास बंिी 
ळशयातीर वलग जरतयण शौद, भदैान आणण वरुू अवरेल्मा फाॊधकाभात पऩण्माच े
ऩाणी लाऩयण्मालय फॊदी घारण्माचा ननणगम मा फठैकीत घेण्मात आरा. वॊफॊधधत 
हठकाणी वॊफॊधधत वॊस्थेने, भारकाने तमाॊनी ननभागण केरेल्मा स्त्रोतातून ऩाणी 
लाऩयण्माव भनऩाची शयकत नाशी. भात्र, ळशयारा जे ऩाणी पऩण्मावाठी ऩयुपलण्मात 
मेते त ेऩाणी लाऩयताना आढऱरे तय पौजदायी कायलाई कयण्मात मेईर, अवा इळाया 
मालेऱी वबाऩती पऩ ॊटू झरके माॊनी हदरा. 
  

सिक सरकारी कायाकऱयांना पत्र 

नागऩयू ळशयात अवरेल्मा पलपलध वयकायी कामागरमात, ळावकीम वॊस्थाॊभध्मे 
भनऩातपे ऩाणी ऩयुपलण्मात मेत.े भात्र अनके हठकाणी ऩाण्माच ेमरकेजेव आशेत. अळा 
वॊस्थाॊना, कामागरमाॊना भनऩातपे ऩत्र देऊन तेथीर ऩाणी ऩयुलठा कयणाऱ्मा 
ऩाईऩ, नऱाची दरुुस्ती तातडीने कयण्माची पलनॊती कयण्मात आरी आशे. ळशयातीर 
ळषैणणक वॊस्था, भॊगर कामागरमे, शॉटेल्व, शॉस्ऩीटल्व आदी हठकाणच ेऩाईऩ, नऱवदु्धा 
तऩावण्माच ेननदेळ मालेऱी प्रबायी आमकु्त यलीॊद्र ठाकये आणण वबाऩती पऩ ॊटू झरके 
माॊनी हदरे. 

  

बठैकीतीऱ ननिेश आणण महत्तत्तिाच ेननणकय 

-     ळशयातीर वलग भॊगर कामागरम, भोठ्मा वॊस्था, शॉटेल्व, शॉस्ऩीटल्व माॊच े
कनेक्ळन चके कयण्माच ेननदेळ 

-     अलधैयीतमा टुल्र ुऩॊऩ लाऩऱणाऱ्माॊलय कडक कायलाईच ेननदेळ 

-     जरतयण तराल, भदैान आणण फाॊधकाभात पऩण्माच ेऩाणी लाऩयण्मालय फॊदी 
-     तवे आढऱल्माव पौजदायी कायलाई 

-     ऩाणी ऩयुलठा ज्मा हदलळी फॊद याशीर तमा हदलळी नॉन-नेटलकग  एरयमाभध्मे 
टॉकय मभऱणाय नाशी 



-     अलधै कनेक्ळन काऩण्माच ेननदेळ 

 


