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विकासाच्या प्रिाहात प्रत्येक

घटकाऱा समाविष्ट करण्यासाठी
‘इंटर-लसटी फोरम’ महत्िाचे
उपमहापौर मननषा कोठे : ‘इंटर-लसटी फोरम’चे
उद्घाटन
नागपरू , ता. ३० : जनतेच्मा हशतावाठी, तमाांच्मा जीलनभानात लद्ध
ृ ी

कयण्मावाठी ळशयात वलाांगगण वलकावाची वांकल्ऩना याफवलणे आलश्मक
आशे . नागऩुयात केंद्रीम भांत्री ननतीन गडकयी ल भाजी भुख्मभांत्री दे लेंद्र

पडणलीव माांच्मा व्शीजनयी नेततृ लातून अनेक काभे झारी. मा काभाांभऱ
ु े
वलववाभानमाांना शोणाया राब, वलववाभानमाांना वलकावाच्मा प्रक्रिमेत

वभावलष्ट कयणे आणण वलकावाच्मा प्रलाशातून कोणतेशी घटक लांगचत याशू
नमे मावाठी स्थाननक स्लयाज्म वांस्थाांच्मा प्रनतननधीांभध्मे वलचायाांचे
आदान-प्रदान शोणे आलश्मक आशे . वलकाव प्रक्रिमेच्मा वांकल्ऩनाांच्मा

आदान-प्रदानावाठी ‘इांटय-सवटी पोयभ’ भशतलाची बसू भका फजालणाय, अवा
वलश्लाव उऩभशाऩौय भननऴा कोठे माांनी व्मक्त केरा.

नागऩयू भशानगयऩासरका ल ऑर इांडडमा इन्सनस्टट्मूट ऑप रोकर वेल्प
गव्शनवभेंट (एआमआमएरएवजी) माांच्मा लतीने इन्सक्लसवटी प्रोजेक्ट

अांतगवत ळननलायी (ता.३०) याभदावऩेठ मेथीर शॉटे र वेंटय ऩॉईंट मेथे
‘इांटय-सवटी पोयभ’चे आमोजन कयण्मात आरे शोते. उऩभशाऩौय भननऴा
कोठे माांच्मा शस्ते ‘इांटय-सवटी पोयभ’चे उद्घाटन झारे. मालेऱी तमा
फोरत शोतमा. माप्रवांगी भनऩा अनतरयक्त आमुक्त याभ जोळी, भाजी

भशाऩौय नांदा न्सजचकाय, नागऩूय स्भाटव ॲण्ड वस्टे नेफर सवटी डेव्शरऩभें ट
कॉऩोये ळन सर.चे भुख्म कामवकायी अगधकायी डॉ.याभनाथ वोनलणे,

अभयालती ळशयाचे भशाऩौय चेतन गालांडे, उऩभशाऩौय कुवुभ वाशु, ऑर
इांडडमा इन्सनस्टट्मूट ऑप रोकर वेल्प गव्शनवभेंटचे वलबागीम वांचारक
जमांत ऩाठक, ऑर इांडडमा इन्सनस्टट्मूट ऑप रोकर वेल्प गव्शनवभेंटचे

ताांत्रत्रक वांचारक ऩसळभ नतलायी, डॉ.अभत
ृ ा आनांद आदी उऩन्सस्थत शोते.

नागररकांच्या सहभागालििाय विकास िक्य नाही : नंदा जजचकार
चचाव वत्रात भाजी भशाऩौय नांदा न्सजचकाय माांनी वस्टे नेफर डेव्शरऩभें ट/गव्शनवनव मा

वलऴमालय भत भाांडरे. ळशयाच्मा वलकावावाठी रोकप्रनतननधी, अगधकायी आणण जनता
माांच्मा मोग्म वभनलमाची गयज आशे . वभनलमाअबाली आऩण प्रगती वाधू ळकत
नाशी. स्थाननक स्लयाज्म वांस्थाांतपे नागरयकाांना भर
ु बत
ू ववु लधा प्रदान कयण्मात

मेतात. भात्र मा ववु लधाांवश नागरयकाांचा वलश्लाव वांऩादन करून तमाांच्मात आऩल्मा
वांस्थेवलऴमी वकायातभकता ननभावण कयणे गयजेचे आशे . नागरयकाांच्मा

भशानगयऩासरकेंलयीर वलश्लावाने ते आऩल्मा ळशयाच्मा वलकावाच्मा दृष्टीने वलचाय

कयतात. तमाभऱ
ु े ळशयाच्मा वलकावाची प्रक्रिमा अगधक वर
ु ब शोते. मासळलाम ळशयात
काभ कयणा-मा स्लमांवेली वांस्थाांचीशी बसू भका अतमांत भशतलाची अवते. कोणतमाशी

ळशयाचा वलकाव शा रोकवबागासळलाम ळक्म नाशी, अवे मालेऱी भाजी भशाऩौय नांदा
न्सजचकाय म्शणाल्मा.
िहर विकासाच्या ‘बेस्ट प्रॅजक्टसेस’चे अनक
ु रण व्हािे : राम जोिी
ळावन वांस्थेऩेषा स्थाननक स्लयाज्म वांस्थेचे अन्सस्ततल लेगऱे आशे . अांभरफजालणी ल
धोयण ननसभवतीवाठी एकच फॉडी अवल्माने स्थाननक स्लयाज्म वांस्थाांचे भशतलशी भोठे
आशे . मा वलाांभध्मे स्थाननक स्लयाज्म वांस्थाांकडून मोग्म अांभरफजालणी केल्माव
सभऱणाया ननकार शा उततभ अवतो. स्थाननक स्लयाज्म वांस्थाांची ळशयाच्मा

वलकावावाठी बसू भका भशतलाची अवते. ळशयातीर भर
ु बत
ू ववु लधा, आयोग्म, सळषण,
ऩाणी मावाठी प्रतमेक ळशयावाठी नलनलीन वांकल्ऩना अवतात. नागऩयु ात टाटा

ट्रस्टच्मा वशकामावने फदररेरे १८ मऩ
ू ीएचवीचे फदररेरे रूऩ, इनोव्शे ळनवाठी भाजी
भशाऩौय नांदा न्सजचकाय माांनी घेतरेरा ऩढ
ु ाकाय शे ळशय वलकावातीर ‘फेस्ट

प्रॅन्सक्टवेव’ऩैकी एक आशे त. अळा अनेक ‘फेस्ट प्रॅन्सक्टवेव’ लेगलेगळ्मा ळशयाांभध्मे

याफवलरे जातात. माांचा आऩल्मा ळशयाच्मा दृष्टीने अभ्माव करून तमाचे अनक
ु यण

केल्माव ळशय वलकावारा गती सभऱे र, अवा वलश्लाव भनऩा अनतरयक्त आमक्
ु त याभ
जोळी माांनी व्मक्त केरा.

पयाकिरण केंद्रीत विकासाची गरज : डॉ.रामनाथ सोनिणे
आज वगऱीकडे ळाश्लत आणण वलववभालेळक वलकावाची गयज आशे . अळा

वलकावाअबाली वलाांनाच त्राव वशन कयाला रागत आशे . खेडमाांचा दे ळ म्शणन
ू

ओऱखरा जाणाया आऩरा बायत दे ळ झऩाट्माने ळशयीकयणाकडे लाटचार कयत
आशे . आजघडीरा ३८ टक्के गालाांचे रूऩाांतय ळशयात झारे आशे . २०५० ऩमांत शी
टक्केलायी ५० टक्क्माांऩमांत अवेर. तमाभऱ
ु े बवलष्माचा लेध घेऊनच आऩणारा

लाटचार कयाली रागेर. वलकाव शी ननयां तय चारणायी प्रक्रिमा आशे . आज आऩल्मा

ळशयाांचा ळाश्लत वलकाव वाधताना ऩमावलयणारा डालरन
ू चारणाय नाशी. अनमथा
वलकावाऐलजी वलनाळच शोईर. तमाभऱ
ु े बवलष्माचा वलचाय कयता आज ऩमावलयण
केंद्रीत वलकावाची गयज आशे , अवे भत नागऩयू स्भाटव ॲण्ड वस्टे नेफर सवटी

डेव्शरऩभें ट कॉऩोये ळन सर.चे भख्
ु म कामवकायी अगधकायी डॉ.याभनाथ वोनलणे माांनी
व्मक्त केरे.

वलकाव प्रक्रिमेत योजगाय, सळषण, आयोग्म, ऩमावलयण आदी फाफीांचा वभालेळ झाल्माव
ख-मा अथावने ळाश्लत वलकावाची वांकल्ऩना ऩण
ू तव लाव मेईर. आऩल्मारा ळाश्लत
वलकावातन
ू चाांगरा, उततभ आणण उतकृष्ट अवा प्रगतीचा आरेख गाठामचा
आशे , अवेशी ते म्शणारे.

प्रायां बी नलननलावगचत उऩभशाऩौय भननऴा कोठे माांच्मावश भाजी भशाऩौय नांदा

न्सजचकाय, अभयालतीचे भशाऩौय चेतन गालांड,े उऩभशाऩौय कुवभ
ू वाशु माांचा ळार,
स्भत
ृ ीगचनश प्रदान करुन वतकाय कयण्मात आरा. माप्रवांगी भनऩाच्मा वलवलध

वलबागाचे अगधकायी, ळशयातीर वलवलध स्लमांवेली वांस्था आदी प्राभख्
ु माने उऩन्सस्थत
शोते. कामविभाचे वांचारन डॉ.भनोज वाल्ऩेकय माांनी केरे.

