*जरमुक्त शळलाय अशबमानातून भौरझयी तरालाची शविंचन षभता 400 शे क्टय*
*ना. वुधीय भुनगिंटीलाय मािंचा ऩुढाकाय ल अधधकाऱमािंच्मा कल्ऩकतेने 35 लऴाानिंतय ळेतकऱमािंना शभऱारे ऩाणी
!*
======================================================================

चिंद्रऩूय, दद. 3 नोव्शें फय- वत्ता ऩरयलतानानिंतय आजायी शविंचन प्रकल्ऩ ऩूणा षभतेने कामायत करून शविंचन

लाढवलण्माच्मा भख्
ु मभिंत्री ना.दे लेंद्र पडणलीव मािंच्मा विंकल्ऩारा चिंद्रऩयू भध्मे ऩाठफऱ शभऱारे आशे . याज्माचे
वलत्त,ननमोजन ल लने भिंत्री तथा चिंद्रऩूयचे ऩारकभिंत्री ना. वुधीय भन
ु गिंटीलाय मािंनी ऩुढाकाय घेतल्माभुऱे
जरमुक्त शळलाय अशबमानात 400 शे क्टय शविंचन षभता एका फिंद ऩडरेल्मा तरालाने लाढलरी आशे .

अधधकाऱमािंच्मा कल्ऩकतेरा ळावन-प्रळावनाची शभऱारेरी वाथ माभधून शा चभत्काय चिंद्रऩूय जजल््मात
वाकायरा गेरा आशे .

वाधायण चाऱीवी ते ऩन्नावीभध्मे गेरेल्मा वऩढीरा चिंद्रऩूय-भुर याज्मभागाालय अवणाया भौरझयी रघू

ऩाटफिंधाये तराल आठलत अवेर. 1972-73 भध्मे मा तरालाच्मा फािंधकाभारा वुरुलात कयण्मात आरी. वन
1983 भध्मे मा तरालाच्मा धयण ऩाऱीचे काभ ऩूणा कयण्मात आरे. मा तरालातून 400 शे क्टय शविंचन षेत्र

ओशरताखारी मेईर, अळी स्लप्न मा बागातीर नागाऱा, भशादलाडी, गोंडवालयी मा गालािंना ऩडरी शोती. भात्र
दयलऴी मेणाया ऩाऊव तराल बरून काढामचा. ऩण काशी ददलवातच धयण ऩाऱीतन
ू 35 लऴा वतत ऩाणी
लाशून जात शोते.

त्माभुऱे मा तीनशी गालातीर नागरयक वातत्माने काशीतयी उऩाममोजना शोऊन ऩाणी वाठे र मावाठी

रोकप्रनतननधीिंच्मा भागे रागत शोते. भौरझयी रघू ऩाटफिंधाये तराल ल त्मावाठी कयण्मात मेणा-मा प्रत्मेक
उऩाममोजनेफाफत मा काऱात आणखी एक व्मक्ती वातत्माने वलधानवबेभध्मे रढत शोता. ते शोते
तत्कारीन आभदाय वुधीय भुनगिंटीलाय !
2014 भध्मे वत्ता ऩरयलतान झाल्मानिंतय भात्र भुनगिंटीलाय मािंनी आऩल्मा जुन्मा भागणीवाठी ऩुन्शा एकदा मा
तरालाफाफत काम कयता मेईर? मावाठी अधधकाऱमािंना वलचायभिंथन कयामरा वािंधगतरे. ऩाटफिंधाये वलबागाचे
चिंद्रऩयू जजल््माचे कामाकायी अशबमिंता याजेळ वोनोने मािंनी तरालाच्मा धयण ऩाऱी खारन
ू शोणायी गऱती
थािंफवलण्माकरयता शवभें ट ग्राउिं टीिंग कयण्माचा प्रस्ताल ऩढ
ु े ठे लरा. शा प्रस्ताल ऩुढे ठे लताना त्मािंनी चिंद्रऩूय
जजल््माभध्मे अळा ऩद्धतीचा एका दठकाणी केरेरा मळस्ली प्रमोग ऩारकभिंत्रमािंना वािंधगतरा.

लेगलेगळ्मा ऩातऱीलय जरविंऩदा ल अन्म वलबागातीर कोणीशी मावाठी ऩैवा द्मामरा तमाय नव्शते. ऩण
माच काऱात याज्माभध्मे भख्
ु मभिंत्री ना.दे लेंद्र पडणलीव मािंनी जरमक्
ु त शळलायचा बफगर
ु लाजवलरा. चिंद्रऩयू

जजल््माभध्मे ना.भुनगिंटीलाय मािंनी भोठ्मा प्रभाणात जरमुक्त शळलाय अशबमानारा वुरुलात केरी. कामाकायी
अशबमिंता वोनोने मािंचा प्रस्ताल भान्म कयण्माचा ननणाम अळा लेऱी आभदाय ना.वुधीय भुनगिंटीलाय मािंनी

घेतरा. 27 भाचा 2017योजी शवभें ट ग्राउिं टीिंगच्मा काभारा वुरुलात कयण्मावाठी बूशभऩूजन झारे. भात्र
अनेकािंच्मा भनात ळिंका शोती शा प्रमोग दे खीर मळस्ली शोतो की नाशी... !

27 भाचारा बशू भऩज
ू न झारे आणण त्मानिंतय चाय भदशन्माऩमत ऩाऱीच्मा भध्मबागातन
ू तीन वभािंतय

यिं गािंभध्मे जरयोधी खिंदकाच्माशी खारी खडकािंभध्मे वयावयी चाय भीटय खोरीऩमत भळीन द्लाये डीशरिंग
करून शवभें ट ग्राउिं टीग कयण्मात आरे. शवभें ट ग्राउिं टीिंग म्शणजे धयणाच्मा फािंधाभध्मे शातऩिंऩरा कयतात तवे
जभीनीत भळीनने निद्र कयणे ल मा ड्रिशरिंगभधन
ू भशळनने दाफ दे त आत भध्मे शवभें टचे ऩाणी वोडामचे.

माभुऱे मा खडकािंभध्मे बेगा यादशरेल्मा आशे त त्मा बागाभध्मे शवभें ट जाऊन फवते. त्माभुऱे मा धयणाची
शबिंत कामभस्लरूऩी अबेद्म झारी अवून आता ऩुढच्मा अनेक लऴाऩमत मा धयणाभधून ऩाणी शरकेज

अथाात ऩाण्माची गऱती शोणाय नाशी. गेल्मा चाय भदशन्मात मा प्रकल्ऩातून ऩदशल्मा 200 शे क्टय ऩमतच्मा
उत्तभ प्रकाये नशयाच्मा(ऩाटाच्मा) ऩाण्माद्लाये शविंधचत कयण्मात आरे. केलऱ अडीच कोटीच्मा दरु
ु स्ती

खचाातन
ू ऩदशल्माच लऴी वव्ला कोटी भल्
ू माचे ऩीक मा ऩरयवयातीर नागरयकािंना घेता आरे.जरमक्
ु त शळलाय

मोजनेतीर मा चभत्कायारा प्रत्मष ऩाशण्मावाठी आज जेव्शा ऩत्रकायािंनी मा ऩरयवयारा बेट ददरी. तेव्शा मा
ऩरयवयातीर राबाथी अवणाये अनेक ळेतकयी बयबरून फोरत शोते.
*जरमक्
ु तरा ‘ चािंदा ते फािंदा ’ ची भदत दे ऊ : वुधीय भुनगिंटीलाय*
==========================================
भुख्मभिंत्री दे लेंद्र पडणलीव मािंनी भशायाष्ट्राऩुढे ठे लरेल्मा मा भशत्त्लाकािंषी प्रकल्ऩारा चिंद्रऩूय जजल््मात

भोठ्मा प्रभाणात मळ शभऱारे आशे . भौरझयी तराल शे त्माचे उत्तभ उदाशयण आशे . कल्ऩक ल धाडवी
अधधकाऱमािंच्मा ऩाठीळी आऩण कामभ अवतो. शा प्रकल्ऩ ऩन
ु जजावलत कयण्मावाठी गेरी अनेक लऴे भी रढा
ददरा आशे . त्माभुऱे मा प्रकल्ऩावाठी कुठरीशी ननधीची कभतयता ऩडू दे णाय नाशी. जरमुक्त शळलाय

मोजनेतून मा प्रकल्ऩाचे काभ ऩूणत्ा लाव गेरे आशे . मा प्रकल्ऩाच्मा वलस्तायीकयणावाठी ल ऩरयऩूणत
ा ेवाठी चािंदा
ते फािंदा मोजनेतूनशी ननधी ददरा जाईर. शा प्रकल्ऩ ऩुढच्मा लऴी आणखी ऩूणा षभतेने कामायत शोईर
अळी,भरा आळा अवल्माचे भुनगिंटीलाय मािंनी स्ऩष्ट्ट केरे आशे .
*प्रमोगारा भान्मता शभऱाल्माचा आनिंद : याजेळ वोनोने*
====================================
मा प्रकल्ऩाफद्दर फोरताना कामाकायी अशबमिंता याजेळ वोनोने मािंनी अधधकाऱमािंच्मा प्रमोगळीरतेरा कल्ऩक
नेतत्ृ लाने ऩाठफऱ ददल्माचा शा चभत्काय अवल्माचे वािंधगतरे. गेरी अनेक लऴे मा जजल््मािंभध्मे काभ

कयताना शी उऩाममोजना वच
ु लरी शोती. मालय ननधी कोठून खचा कयामचा आणण शी मोजना मळस्ली शोईर

का ? अवा प्रश्न करून आऩरी फोऱलण शोत शोती. भात्र ऩारकभिंत्रमािंनी मा प्रमोगालय वलश्लाव ठे लत ऩाठफऱ
ददल्माने आज वत्म ऩुढे आल्माचे त्मािंनी वािंधगतरे.

