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‘फायटॉराइड’ पद्धतीने होणार नाईक
तऱािाचे पुनजीिन
नागपरू , ता. ८ : बोवरेकारीन नाईक तरालाच्मा ऩन
ु र्जीलनावाठी याष्ट्रीम
ऩमाालयण अभबमाांत्रिकी वांळोधन वांस्थेने (नीयी) ऩढ
ु ाकाय घेतरा आशे .
‘पामटॉयाइड’ (Phytorid) ऩद्धतीचा उऩमोग करून नाईक तरालाचे

ऩुनर्जीलन कयण्माची वूचना नीयीतपे नागऩूय भशानगयऩाभरकेरा कयण्मात
आरी आशे . ळक्र
ु लायी (ता. ८) उऩभशाऩौय दीऩयार्ज ऩाडीकय माांच्मा

अध्मषतेत भनऩा भुख्मारमातीर डॉ. ऩांर्जाफयाल दे ळभुख स्भत
ृ ी स्थामी
वभभती वबागश
ृ ाभध्मे झारेल्मा फैठकीत नीयी ने प्रस्तावलत प्रकल्ऩाची
भाहशती वादय केरी.

फैठकीत अततरयक्त आमक्
ु त याभ र्जोळी, स्थाऩत्म वभभती वबाऩती अबम
गोटे कय, र्जरप्रदाम वभभती वबाऩती वलर्जम झरके, वतयां र्जीऩूया झोन
वबाऩती अभबरूची यार्जगगये , नगयवेवलका मळश्री नांदनलाय, कामाकायी

अभबमांता यार्जेळ बूतकाय, आयोग्म अगधकायी डॉ. वन
ु ीर काांफऱे , वशामक
आमुक्त प्रकाळ लयाडे, नीयी च्मा लयीष्ट्ठ ताांत्रिक

अगधकायी डॉ. रयता धाऩोडकय, नदी ऩन
ु र्जीलन प्रकल्ऩाचे अगधकायी भोशम्भद
ळपीक आदी उऩस्स्थत शोते.

मालेऱी नीयी च्मा लयीष्ट्ठ ताांत्रिक अगधकायी रयता धोऩडकय माांनी
प्रकल्ऩाची वलस्तत
ृ भाहशती हदरी. वद्मस्स्थतीत नाईक तरालात भवलेर्जचे
ऩाणी र्जात अवल्माने तराल प्रदवु ऴत झारे आशे . मा तरालाचे ऩाणी ळुद्ध
कयण्माकरयता ‘पामटॉयाइड’ ऩद्धतीचे हरटभें ट प्रकल्ऩ रालण्मात मेईर. मा

हरटभें ट प्रकल्ऩाद्लाये ततन्शी भवलेर्ज राईन र्जोडून त्मालय प्रक्रक्रमा करून ते
ऩाणी ऩुन्शा तरालात वोडण्मात मेईर. १.८ एभएरडी एलढी हरटभें ट

प्रकल्ऩाची षभता अवेर. माभळलाम नीयीद्लाये तरालाची वपाई करुन
त्मातीर घाण फाशे य काढण्मात मेईर. तरालाचे ऩाणी वाप
ठे लण्मावाठी ‘फ्रोयाफ््व’ (Florafts) ल ‘एरयएटवा’ (Aerators) तांिसानाचा
लाऩय कयण्मात मेईर. तरालाची पेस्न्वांग करुन ते वुयक्षषत कयण्मात
मेईर. शयीत रलादच्मा तनदे ळानुवाय ऩाण्माची गुणलत्ता याखरी

र्जाईर, अवेशी ताांत्रिक अगधकायी डॉ. रयता धाऩोडकय माांनी वाांगगतरे.
वलळेऴ म्शणर्जे तरालात दोन भोठे कावल आशे त. त्माभुऱे तरालाचे

ऩन
ु र्जीलनाची आळा अवल्माचे नीयीतपे वाांगण्मात आरे आशे . मालेऱी

उऩभशाऩौय दीऩयार्ज ऩाडीकय म्शणारे, नीयीच्मा भाध्मभातून तरालारा नली
वांर्जीलनी दे ण्मावाठी वोरय ऩॅनरचाशी उऩमोग कयण्मात मेईर. मा

प्रस्तालाय तात्काऱ अांभरफर्जालणी कयणे तवेच वौंदमीकयण कामा ऩूणा
कयण्मावाठी एर्जन्वी तनमक्
ु त कयण्माचेशी तनदे ळ त्माांनी हदरे.

