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‘रेन िाटर हािेस्टंग’बाबत 
आकीटेक्टने प्रमाणपत्र देणे 

अननिायक करा : अभय गोटेकर 

्थापत्य ि प्रकल्प विशषे सलमतीच्या बैठकीत ननणकय 

  

नागपरू,ता.३: नागऩयू भशानगयऩालरकेतपे ळशयात भोठ्मा इभायती ल इतय ठिकाणी 
‘येन लाटय शालेस्टिंग’ कयण्माच ेआलाशन कयण्मात मेत आशे. भनऩा भखु्मारमातीर 
इभायतीभध्मेशी लव्टीभ रालण्मात आरी आशे. विंऩणूण ळशयातीर भोठ्मा इभायती, 
वदननकािंभध्मे ‘येन लाटय शालेस्टिंग’ शोणे आलश्मक आशे. मावािी फािंधकाभ कयण्मात 
मेणा-मा इभायतीचा नकाळा भिंजुय झाल्मानिंतय विंफिंधधत आकीटेक्टने वदय इभायतीच े
ननमभानवुाय ‘येन लाटय शालेस्टिंग’ झारे अवल्माच े प्रभाणऩत्र देणे अननलामण 
कयण्मात माल,े अवे ननदेळ ्थाऩत्म ल प्रकल्ऩ वलळऴे वलभतीच े वबाऩती अबम 
गोटेकय मािंनी ठदरे. 
  

्थाऩत्म ल प्रकल्ऩ वलळऴे वलभतीची वलवलध वलऴमािंविंदबाणत भिंगऱलायी (ता.३) भनऩा 
भखु्मारमातीर डॉ. ऩिंजाफयाल देळभखु ्भतृी ्थामी वलभती वबागशृाभध्मे फिैक 



आमोसजत कयण्मात आरी शोती. फिैकीत ्थाऩत्म ल प्रकल्ऩ वलळऴे वलभतीच े
वबाऩती अबम गोटेकय मािंच्मावश वद्मा वलद्मा भडाली, वोनारी कडू, ऩल्रली 
श्माभकुऱे, उज्जज्जलरा फनकय, वशामक विंचारक नगययचना प्रभोद गालिंड,े कामणकायी 
अलबमिंता अवलनाळ फायशाते, कामणकायी अलबमिंता अभीन अख्तय, उऩअलबमिंता श्रीकािंत 
देळऩािंड ेआदी उऩस्थत शोत.े 
फिैकीभध्मे नकाळा भिंजुय झारेल्मा जुन्मा बफल्डीिंगभधीर ‘येन लाटय शालेस्टिंग’ची 
स्थती ल ऩलुीर फािंधकाभारा भिंजुयी देताना ‘येन लाटय शालेस्टिंग’ची अिंभरफजालणी, 
ळशयात योड वाईडरा ‘येन लाटय शालेस्टिंग’ची मिंत्रणा उबी कयण्माफाफत वलचाय 
कयणे, लवभेंट योड टप्ऩा १, २ ल ३ ची भाठशती, ळशयात अनके ठिकाणी अलदै्म 
ऩद्धतीने वरुू अवरेरे फाजाय ल त्माभापण त नागरयकािंना शोणाया त्राव आणण भनऩाच े
उत्ऩन्न लालीवािी प्रमत्न, न्म ूएव.टी. ्टॅण्ड ळतेकयी बलन भागीर वामकर ्टॅण्ड 
वरुू कयणे, ळशयात अनेक ठिकाणी अलदै्म भोफाईर टॉलय अवनू त्मालय कयता 
मेणायी कायलाई, जीणण इभायती, नगय यचना वलबागाभधीर १ एवप्रर २०१८ त े ३१ 
भाचण २०१९ ऩमतं झोननवुाय भिंजुय बफल्डीिंग फािंधकाभ नकाळ,े लभऱारेरे उत्ऩन्न ल 
नाभिंजुय फािंधकाभ नकाळ ेमाची झोनननशाम स्थती, जम्फदुीऩ नगय मेथीर नाल्माच े
फािंधकाभ आदी वलऴमालय चचाण कयण्मात आरी. 
नकाळा भिंजुय झारेल्मा जुन्मा बफल्डीिंगभधीर ‘येन लाटय शालेस्टिंग’च्मा स्थतीफाफत 
आलश्मक ती कामणलाशी करून ऩलुीर फािंधकाभारा भिंजुयी देताना नकाळा भिंजुय 
झाल्मानिंतय आकीटेक्टकडून इभायतीच ेननमभानवुाय ‘येन लाटय शालेस्टिंग’ झाल्माच े
प्रभाणऩत्र फिंधनकायक कयण्माचा भशत्लऩणूण ननणणम मालेऱी घेण्मात आरा. मालळलाम 
ळशयात वरुू अवरेल्मा लवभेंट योडच्मा फािंधकाभात किं त्राटदायािंच्मा शरगजणऩणाभऱेु 
अनेक भागांच ेकाभ थािंफरे अवल्माच्मा तक्रायी प्राप्त आशेत. लवभेंट योड 
फािंधकाभाचा दजाण घवरू न देता काभ तातडीने ऩणूण शोईर, माफाफत आलश्मक ती 
कामणलाशी कयण्माच ेननदेळ ्थाऩत्म ल प्रकल्ऩ वलळऴे वलभतीच ेवबाऩतीिंनी मालऱेी 
ठदरे. 

ळशयात अनेक ठिकाणी अलदै्मरयत्मा फाजाय बयवलण्मात मेतात माभऱेु नागरयकािंना 
त्राव वशन कयाला रागत आशे. अळा फाजायािंफाफत अनतक्रभण वलबागािंळी वभन्लम 



वाधनू माभाध्मभातून भनऩाच ेउत्ऩन्न लालवलण्मावािी आलश्मक कामणलाशी 
कयण्माचशेी वबाऩतीिंनी ननदणलळत केरे. ळशयातीर जम्फदुीऩ नगय मेथीर नाल्माच े
फािंधकाभ कामण अनेक ठदलवािंऩावनू यखडरे अवनू माभऱेु ऩरयवयातीर नागरयकािंना 
नाशक त्राव वशन कयाला रागत आशे. माफाफत गािंबीमाणन ेदखर घेउन नागरयकािंना 
त्राव शोणाय नाशी माची काऱजी घेत आलश्मक ती कामणलाशी कयण्माफाफतशी ननदेळ 
्थाऩत्म ल प्रकल्ऩ वलळऴे वलभतीच ेवबाऩती अबम गोटेकय मािंनी ठदरे.  
 


