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नागपूर, ता. ५ : ळशयाच्मा इततशावात ऩहशलमाॊदाच मालऴी ऩाणी 
ऩुयलठ्माभध्मे कऩात कयण्मात आरी. बवलष्मातीर ऩाण्माची टॊचाई रषात 
घेता ऩाण्माचे वॊलधधन शे अत्मॊत आलश्मक आशे. भात्र ऩाण्माचे वॊलधधन 
कयण्मावाठी ळशयात ‘येन लाटय शालेस्टॊग’ शोणे आलश्मक आशे. मावाठी 
भनऩाने ऩुढाकाय घेउन भुख्मारम ऩरयवयात ‘येन लाटय शालेस्टॊग’ करून 
घेतरे. भात्र वॊऩूणध ळशयात माफाफत जागतृी व्शाली ल त्माची 
अॊभरफजालणी व्शाली मावाठी वलधप्रथभ वलध ळावकीम कामाधरम, खावगी 
वॊ्था, ळाऱा, भशावलद्मारमाॊच्मा ऩरयवयात ‘येन लाटय शालेस्टॊग’ कयण्मात 



माली ल त्माफाफत आलश्मक प्रळावकीम कामधलाशी कयण्मात माली, अवा 
तनणधम ‘लऴाध जरवॊलधधन वमभती’च्मा फैठकीत घेण्मात आरा. 

नागऩूय ळशयात ‘येन लाटय शालेस्टॊग’चे ळा्त्रोक्त कामध शोण्माकरयता 
वशबागी वॊ्था ल प्रळावन माॊच्मा वभन्लमातून वशकामाधवाठी 
भशाऩौयाॊतपे गठीत ‘लऴाध जरवॊलधधन वमभती’ची गुरूलायी (ता.५) फैठक 
घेण्मात आरी. भनऩा भुख्मारमातीर डॉ.ऩॊजाफयाल देळभुख ्भतृी ्थामी 
वमभती वबागशृात आमोसजत फैठकीत वमभती वद्म तथा ्थाऩत्म ल 
प्रकलऩ वलळेऴ वमभती वबाऩती अबम गोटेकय, फैठकीतीर वलळेऴ आभॊत्रत्रत 
वद्म जरप्रदाम वमभती वबाऩती वलजम झरके, अधीषक अमबमॊता 
भनोज तारेलाय, वशामक वॊचारक नगययचना प्रभोद गालॊडे, कामधकायी 
अमबमॊता (जरप्रदाम) श्लेता फॅनजी, कामधकायी अमबमॊता (नावुप्र) 
ऩी.ऩी.धनकय, एव.एभ.ऩोशेकय, भनऩा उऩअमबमॊता कभरेळ चव्शाण, 

अमबमॊता नगययचना याजील गौतभ, बूजर वलेषण ल वलकाव 
मॊत्रणा नागऩयूच्मा लयीष्ठ बलूसैातनक लऴाध भाने, बलूसैातनक आय.के.देळकय, नागऩयू ्भाटध अॉड व्टेनेफर 
मवटी डवे्शरऩभेंट कॉऩोयेळन मर.चे भशाव्मल्थाऩक (ऩमाधलयण) देलेंद्र भशाजन, लयीष्ठ ला्तवुलळायद अळोक 
भोखा, हटचय वाभासजक कामधकताध योहशत देळऩाॊड,े अवोमवएळन ऑप रॉमवन्व इॊसजतनअवधचे भधुकय वेरोटे, 

वीऩीएव इव् शामयो टेकचे भॊगेळ देळऩाॊड,े एनएवएववीडीवीएर चे डॉ.ऩयाग अयभार आदी उऩस्थत शोत.े 

मालेऱी उऩस्थतीत वलवलध वलबागाॊचे अधधकायी तथा ्लमॊवेली वॊ्थाॊच्मा 
ऩदाधधका-माॊनी आऩलमा वूचना भाॊडलमा. नागऩूय ळशयाभध्मे ‘येन लाटय 
शालेस्टॊग’ कयताना त ेकेलऱ जमभनीत ऩाणी भुयवलण्माच्मा ऩद्धतीनेच 
याफवलणे शे प्रत्मेक हठकाणी ळक्म नाशी. ळशयातीर जमभनीचा, बूगबाधचा 
ऩूयेऩूय अभ्माव केलमाव त ेकुठे ळक्म आशे शे रषात मेईर. त्माभुऱे वलध 
ताॊत्रत्रक फाफीॊचा अभ्माव करून त्मालय अॊभरफजालणी व्शाली. मामळलाम 
ऩाण्माची वाठलणूक करून त्मालय मोग्म प्रक्रिमा करूनशी त ेलाऩयात 



आणलमाव फ-माऩैकी ऩाणी फचत शोउ ळकेर. माफाफतशी जागेची 
उऩरब्धता आणण त्माचे वलधवाभान्माॊवाठी उऩमुक्त ठयेर अवे तॊत्रसान 
मालय अभ्माव कयण्माच्मा वूचना मालेऱी भाॊडण्मात आलमा. 

‘येन लाटय शालेस्टॊग’फाफत आलश्मक ताॊत्रत्रक अभ्माव कयण्मात माला. 
मावोफतच ळशयात जनजागतृी शोणेशी आलश्मक आशे. मावाठी प्रायॊबी 
तनलावी षेत्राॊना वक्ती न कयता वुरूलातीरा ळावकीम इभायती, खावगी 
वॊ्थाॊच्मा इभायती तवेच वलध ळाऱा, भशावलद्मारम मेथे ‘येन लाटय 
शालेस्टॊग’फाफत वक्ती कयण्मात माली. मा वॊ्थाॊभधीर जागेची 
उऩरब्धता आणण ततथे अनुकूर अळी ‘येन लाटय शालेस्टॊग’ची ऩद्धती 
माफाफत अभ्मावऩूणध भाहशती मभऱणे आलश्मक आशे. मावाठी भनऩातपे 
तज्जसाॊची वमभती गठीत कयण्मात मेणाय आशे. शी वमभती ळशयाच्मा 
बौगोमरक यचनेनुवाय ‘येन लाटय शालेस्टॊग’ ल त्माच्मा वलवलध ऩद्धतीचा 
अभ्माव करून त्माची ऩुस्तका तमाय कयेर. शी ऩुस्तका वलध ळावकीम, 

तनभळावकीम, खावगी वॊ्था, ळाऱा, भशावलद्मारमाॊना वादय करून त्माॊना 
अनुकूर ऩद्धतीद्लाये ‘येन लाटय शालेस्टॊग’ कयण्माफाफत भाहशती देईर. मा 
वलध वॊ्थाॊभध्मे ‘येन लाटय शालेस्टॊग’ कयण्माफाफत भनऩातपे वक्ती 
कयण्माचाशी तनणधम मालेऱी फैठकीत घेण्मात आरा. 
 


