
ऩंचनाभे कयण्माच्मा प्रक्रिमेत रोकवशबाग लाढला..!  
ऩाणी ऩुयलठा, आयोग्म वलबागारा तात्काऱ ननधी देण्माचे ननदेळ 

जुर ैल ऑगस्ट भहशन्मात जजल्ह्मारा दोन लेऱा ऩुयाचा तडाखा फवरा. मात भोठ्मा प्रभाणात ळेती, ऩामाबतु वुवलधा, 
आयोग्म, ऩाणी ऩुयलठा मोजना आदींचे नुकवान झारे आशे. एलढेच नाशी तय ऩडझड झारेल्हमा घयाचंी वखं्मावुध्दा 
जास्त आशे. प्रळावनाभापफ त ऩंचनाभे केरे जातात. भात्र त्मात कधीकधी नुकवानग्रस्त नागरयक वुटल्हमाच्मा तिायी 
प्राप्त शोतात. त्माभुऱे ऩंचनाभे कयण्माच्मा प्रक्रिमेत गालस्तयालयीर ळावकीम मंत्रणेवोफतच त्मा गालातीर रोकांना 
वशबागी केरे तय भदतीऩावून कोणीशी लंचचत याशणाय नाशी, त्मा दृष्टीने प्रळावनाने तात्काऱ ननमोजन कयाले, अळा 
वुचना मालेऱी हदल्हमा. 
चंद्रऩुयातीर ननमोजन बलनात जजल्ह्मातीर नैवचगफक आऩत्ती ल ऩूय ऩरयस्थतीचा आढाला घेतरा. मालेऱी जजल्हशाचधकायी 
अजम गुल्हशाने, भुख्म कामफकायी अचधकायी डॉ. मभतारी वेठी, ऩोमरव अचधषक अयवलदं वाऱले, अनतरयक्त जजल्हशाचधकायी 
वलद्मुत लयखेडकय, भनऩा आमुक्त याजेळ भोहशते, ननलावी उऩजजल्हशाचधकायी वलळारकुभाय भेश्राभ, भाजी जज.ऩ.अध्मषा 
वंध्मा गुयनुरे आदी उऩजस्थत शोते. 
गालस्तयालय नुकवानीचे ऩंचनाभे कयणा-मा कभफचा-मांना ननमभ आणण ननकऴाचंी भाहशती आशे का, शे तऩावणे गयजचे 
आशे तवेच केरेल्हमा ऩचंनाम्माची भाहशती गालक-मांवभोय वांगणे आलश्मक आशे. कयण्मात आरेल्हमा ऩंचनाम्माची 
मादी गालक-मांकडून तऩावून घेतरी तय कोणीशी भदतीऩावून लंचचत याशणाय नाशी. जजल्ह्मात लायंलाय ननभाफण शोणा-
मा ऩूय ऩरयजस्थतीफाफत कामभस्लरुऩी उऩाममोजना कयणे गयजेचे आशे. मात काशी तातडीच्मा तय काशी दीघफकारीन 
उऩाममोजनाचंा वभालेळ अवाला. जजल्ह्मात ऩुयाभुऱे जास्तीत जास्त नुकवान शे डब्लल्हमूवीएरद्लाये शोते. मावाठी 
जजल्हशाचधका-माचं्मा अध्मषतखेारी प्रळावनातीर इतय अचधकायी, रोकप्रनतननधी आणण डब्लल्हमूवीएरच्मा अचधका-मांची 
स्थामी वमभती त्लयीत नेभाली अवे ननदेळ हदरे. 
आऩत्ती व्मलस्थाऩनाभध्मे चंद्रऩूयचे व्मलस्थाऩन शे या्मात िभाकं एकचे अवाले. मात टोर ्ी िभाकं, ॲऩची 
ननमभफती, आऩत्तीभध्मे काभ कयणा-मा कभफचा-मांची मादी एका जक्रकलय अवणे आदी फाफीचंा वभालेळ अवाला. 
त्मावाठी आऩत्ती व्मलस्थाऩन कामदा 2005 च्मा ळावन ननणफमानुवाय वलफ मतं्रणा अऩडटे कयण्मावाठी वमभतीचे गठण 
कयाले. इयई ल झयऩट नदी षते्रात अवरेल्हमा कुटंुबफमाचंी भशानगय ऩामरकेने फैठक घेऊन त्मांना वंबाव्म ऩूय 
ऩरयजस्थतीफाफत लेऱीच अलगत कयाले. तवेच ऩाणी वोडण्माच्मा इळाया देण्माच्मा ऩध्दतीत गांमबमफतेने मतं्रणेने काभ 
कयाले. ग्राभीण ऩाणी ऩुयलठा मोजनांवाठी 50 रष रु ननधी उऩरब्लध शोणाय अवल्हमाची भाहशती मालेऱी हदरी. मा 
फाफत वचचल श्री जैस्लार माचं्माळी फोररो. 
ऩूय ऩरयस्थतीभऱेु नुकवान झारेल्हमा आयोग्म वलबागावाठी 55 रष तातडीने जजल्हशा ननमोजन वमभतीतून देण्मात माले. 
जेणेकरून औऴधी ल उऩकयणे घेऊन नागरयकांना आयोग्माफाफत हदरावा देता मेईर. ्मा नागरयकांची अंळत: घये 
ऩडरी आशेत, त्मांच्मालय अन्माम शोऊ देऊ नका. तवेच ्माचं्मा घयात ऩाणी गेरे त्मा वलाांना भदत मभऱारी ऩाहशजे. 
ळेतीच्मा ऩंचनाम्मात कोणताशी ळेतकयी वुटता काभा नमे. ळेतीच्मा नुकवानीची बयऩाई वंफंचधत ळेतक-मारा मभऱारी 
ऩाहशजे. वालफजननक फाधंकाभ वलबाग ल जज.ऩ. फाधंकाभ वलबागाने जनतेवाठी काभे कयालीत. कंत्राटदायावंाठी काभे 
करू नमे, अवे ननदेळशी मालेऱी हदरे. 
मालेऱी जजल्ह्मातीर ऩूय ऩरयजस्थतीफाफतची भाहशती जजल्हशाचधका-मांनी हदरी. मालेऱी भशानगय ऩामरका, वंफंचधत नगय 
ऩामरका, कृऴी, वालफजननक फाधंकाभ, ग्राभीण ऩाणी ऩुयलठा, रघु ऩाटफंधाये, मवचंन, भशावलतयण, आयोग्म, मळषण आदी 
वलबागाच्मा नुकवानीची भाहशती तवेच ळावनाकड ेभदतीवाठी ऩाठवलण्मात आरेल्हमा प्रस्तालाफाफत भाहशती जाणून 
घेतरी. फठैकीरा भाजी जज ऩ अध्मष देलयाल बोंगऱे , भाजी आभदाय अतुर देळकय , नाभदेल डाशुरे, डॉ भंगेळ 
गुरलाड़,े वंजम गजऩुये ,याशुर ऩालड़ ेवबुाऴ कावनगोट्टूलाय आहदचंी प्राभुख्माने उऩजस्थती शोती. 
 


