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चंद्रऩूय दद १२ पेब्रुलायी : भशायाष्ट्रात जाणलणाऱ्मा ऩाणीटंचाईलय भात कयण्मावाठी लेगलेगळ्मा 
उऩाममोजना कयतानाच जर आणण लन माफद्दरची आत्मभमता अगदी प्राथसभक स्तयालय ननभायण 
व्शाली मावाठी ळारेम सळषणात मा वदंबायतीर वलऴम अभ्मावक्रभात अवालेत मावाठी ननत् चत 
प्रममन केरे जातीर, अवे आलावन याज्माचे वलत्त, ननमोजन ल लने भतं्री तथा चंद्रऩूय त्जल्ह्माचे 

ऩारकभतं्री ना.वधुीय भनुगटंीलाय मांनी आज मेथे ददरे. 
चंद्रऩूय लन प्रळावन वलकाव ल व्मलस्थाऩन प्रफोधीनी चंद्रऩूय तथा वलबागीम जरवाषयता कें द्र 
चंद्रऩूय मांच्मालतीने जरवाषयता कामयळाऱेचे आमोजन कयण्मात आरे शोते. मालेऱी आऩल्हमा 
उद्घाटनीम बाऴणात ते फोरत शोते. 
व्मावऩीठालय जर ऩुरुऴ डॉ. याजेंद्र सवगं, जरमोद्धा ककळोय धारयमा, मळदा जरवाषयता कें द्राचे 
कामयकायी वंचारक डॉ. वभुतं ऩांड,े जरमोद्धा देलाजी तोपा, जरनामक भोशन दशयाफाई, चंद्रऩूय लन 
प्रळावन प्रफोधधनीचे वचंारक अळोक खडवे, ननलावी त्जल्हशाधधकायी घनमाभ बगूालकय, अधीषक 
असबमंता लेभरकंुडा, आनंद ऩुवालऱे, जरमुद्ध कौस्तुब आभटे , प्रळांत खाड ेमांच्मावश 
भशायाष्ट्रातीर वलवलध बागातून आरेरे जरमोद्धा ,जरपे्रभी उऩत्स्थत शोते. 
भशायाष्ट्रात जाणलणाऱ्मा ऩाणीटंचाईलय भात कयण्मावाठी जर व्मलस्थाऩन कयणे काऱाची गयज 
फनरी आशे. मा अनुऴंगाने नागऩूय वलबागात जरवलंधयन, वंयषण, जनजागतृी माचफयोफय जर 
व्मलस्थाऩन कयण्मावाठी जरमोध्दा,जरनामक, जरदतू, जनकभी मांची अननलावी एक ददलळीम 
कामयळाऱा जरऩुरुऴ डॉ.ं याजेंद्र सवगं मांच्मा प्रभखु भागयदळयनात आमोत्जत कयण्मात आरी शोती. 
चंद्रऩूय लरुन जरवाषयतेचा वदेंळ देणाऱ्मा जरवलंाद मात्रेची ममांच्मा उऩत्स्थतीत जरकंुब शाती 
देऊन वरुुलात झारी.  
मा कामयक्रभारा वफंोधीत कयताना ना. भनुगटंीलाय मांनी जर ऩुरुऴ डॉ याजेंद्र सवगं मांचे 
जरवाषयतेफद्दर याज्म ळावनारा लेऱोलेऱी सभऱत अवरेल्हमा भागयदळयना फद्दर आबाय भानरे . 
ते म्शणारे,सळषण वलबागाचे खाते आऩल्हमाकड ेजयी नवरे तयी भशायाष्ट्र ळावन जर आणण जगंर 
माफाफतीत अनतळम जागरूकऩणे काभ कयत अवनू जरऩुरुऴ श्री. याजेंद्र सवगं मांनी ददरेल्हमा मा 



प्रस्तालाची ननत्चतच दखर घेईर. 
चंद्रऩूयच्मा जर प्रफोधधनीभधून भशायाष्ट्रात जरवाषय ते वदंबायत प्रचाय-प्रवाय कयण्मावाठी आज 
जरवंलाद मात्रा वरुू कयण्मात आरी. मा जरवलंाद मात्रेरा दशयली झेंडी ममांनी दाखलरी. मा वंलाद 
मात्रेभध्मे याज्मातीर वलय लनाधधकायी ननत्चत वशबागी शोतीर अवेशी ममांनी वांधगतरे. 
ऩाणी व्मलस्थाऩन, जरवंधायण,ळालत जरवाठे माफाफत याज्माचे भखु्मभतं्री देलेंद्र पडणलीव ल 

ममांची ऩूणय टीभ अनतळम वकायामभक आशे. भोठ्मा प्रभाणात मा वदंबायत काभ झारे आशे. ममाभऱेु 

जरवाषयतेचा फाफत जर ऩुरुऴ डॉक्टय याजेंद्र सवगं मांच्माकडून आरेल्हमा कोणममाशी वचूनेचे याज्म 
वयकाय कामभ स्लागत कयत आरे आशे आणण माऩुढे देखीर स्लागत कयेर. 
तमऩूली जर ऩुरुऴ डॉक्टय याजेंद्र सवगं मांनी मालेऱी उऩत्स्थत जर पे्रभी नागरयकांना वफंोधधत 
कयताना भशायाष्ट्राभध्मे आता वऩकाचे चक्र ऩालवाच्मा चक्राळी एकरूऩ शोणे अममंत गयजेचे 
अवल्हमाचे स्ऩष्ट्ट केरे. आऩल्हमा बागातीर लषृांची वखं्मा कभी झाल्हमाभऱेु ऋतू फदररे आशे. 
ननमसभत ऩाऊव ज्मा बागात ऩडत शोता. ममा दठकाणच्मा लषृाची कभतयता ऩुढे याशणाय नाशी. 
मावाठी काऱजी घेण्माची गयज आशे. ऩाण्माचे वाठे लाढलरे की दशयलऱ लाढते आणण शऱूशऱू 
दशयलऱ लाढरी की ममा दठकाणी ऩालवाचे चक्र ननत्चत शोते.ममाभऱेु दशयलऱ लाढवलण्मावाठी 
आगाभी काऱाभध्मे ननमोजनफद्धऩणे प्रममन कयणे गयजेचे अवल्हमाचे ममांनी वांगीतरे. मा 
कामयक्रभाचे वचंारन शेभतं ळेंड ेमांनी केरे तय आबाय प्रदळयन अप्ऩय वचंारक प्रळांत खाड ेमांनी 
केरे. 

 


