
*ऩाणी टंचाईचा वाभना मुध् द ऩातऱीलय रया- वुधीय भुनगंटीलाय* 

*उऩाममोजना रयणाच् मा रक्रियेम त शरगजणऩणा रयणा-मांलय रायलाई रया* 

*ऩाणीटंचाईच्मा वंदबाात अचूर ननमोजन रयण्माच  आलाशन* 

चंद्रऩूय दद. 20 भ  : चंद्रऩूय जजल्ह्माभध्म  ज्मा तारुक्माभध्म  ऩाणीटंचाई अधधर आश . त्मादिराणी 
आलश्मरत नुवाय वला उऩाममोजना रयण्मावािी ननधी उऩरब्ध र ल्हमा जाईर. मावािी वला वंफधंधत 
मंत्रणांनी तात्राऱ भागणी रयाली.नागरयरांना रोणत्माशी ऩरयजथथतीत ऩाणी टंचाईची झऱ जाणलता राभा 
नम , ऩाणी टंचाईचा वाभना मुध् द ऩातऱीलय रयण् माच  ननद ळ याज्माच  तलत, ननमोजन ल लन  भंत्री तथा 
ऩाररभंत्री वधुीय भुनगंटीलाय मांनी ददर . 
यतललायी वामरंाऱी जजल्हशाधधरायी रामाारमातीर ननमोजन बलनात ऩाणीटंचाई वदंबाात आढाला फैिर 
घ ताना त  फोरत शोत . याज्माभध्म  चंद्रऩूय जजल्ह्मात उन्शाऱाबय ऩुय र अळा ऩद्धतीच्मा ऩाण्माची व्मलथथा 
आश . भात्र दरुाषाभुऱ  रियरंला अधधराऱमांचा शरगजणऩणाभुऱ  जजल्ह्मात ऩाणीटंचाई जाणलता राभा नम . 
त्माभुऱ  मा वंदबाात अनतळम अचूरऩण  ननमोजन रयण्माच  ननद ळशी त्मांनी मा फैिरीभध्म  थथाननर 
थलयाज्म वंथथांच्मा अभबमंत्मांना ल वंफंधधत अधधरा-मांना ददर . 
मा फैिरीरा आभदाय नानाबाऊ ळाभरुऱ  ,आ. अॅड. वंजम धोट , भशाऩौय अंजरीताई जजल्हशा ऩरयऴद च  भुख्म 
रामारायी अधधरायी याशुर रर्ड ार ,भशानगयऩाभररा आमुक्त वंजम रारड  ल अन्म भान्मलय उऩजथथत शोत . 
जजल्ह्मातीर ग्राभीण बागाभध्म  ऩाणीटंचाईफाफत फायराईन  रष ि लण्मात माल ,अव  त  म्शणार . 
लताभानऩत्रांभध्म  म णा-मा फातम्मांरड  रष द्माल . ज्मा दिराणी गयज बावत आश . त्मादिराणी तातडीची 
उऩाममोजना रयाली. मावािी ननधीची रभतयता ऩडणाय नाशी ,अव  थऩष्ट रक्नतऩादन त्मांनी र र . ऩाणी 
वंलधान रयण् माच् मा दृऴ    टीन  जनजागतृीच  राभ रक्ळावरीम अधधरायी ल रभाचा-मांनी रक्ाधान् मान  रयाल  अव  
वांगत त् मांनी ऩाण् माचा रक्त् म र थब फ शा लाऩयात माला मा दृष् टीन  वजगत न  रामालाशी रयण् माच  आलाशन 
उऩजथथत अधधरायी ल रभाचा-मांना ददर  आश . 

चंद्रऩूय भशानगयऩाभररा ल जजल्ह्मातीर वला नगयऩाभररा ल नगयऩंचामतीच  भखु्म रामारायी अधधरायी मा 
फैिरीरा उऩजथथत शोत . वऩंूणा जजल्ह्मातीर नगय ऩाभररा ल नगय ऩंचामती तव च ग्राभीण बागातीर 
आढाला, माल ऱी घ ण्मात आरा. 
टंचाईच्मा फातम्मा लताभानऩत्रात म त अवतात. मा फातभी भधीर भादशतीरा गांबीमाान  घ ऊन मा 
फातम्मांलरून तातडीची उऩाममोजना झारी ऩादशज . वभथमा वुटल्हमा ऩादशज त. माभध्म  शरगजणऩणा रयणा-
मा अधधरा-मांलय तव च रभाचा-मांलय रायलाई रयण्मात म ईर अव शी त्मांनी माल ऱी वांधगतर . 
भशानगयऩाभरर न  ऩाणीटंचाई वंदबाात नागरयरांवािी टोर फ्री ेभांर उऩरब्ध रयाला. तव च ग्राभीण 
बागातीर ऩाणीटंचाई वंदबाात तलभळष्ट दयूध्लनी ेभांर ननभााण रयाला. मालय म णा-मा वला तेायीच  
ननयारयण मंत्रण भापा त रयण्मात माल . माभुऱ  नागरयरांना तातडीचा रक्नतवाद भभऱ र .ळशयावािी भशाऩौय 

अंजरीताई घोट रय मांच्मा अध्मषत खारी एर वभभती तमाय रयण्मात माली. मा वभभतीच्मा फैिरीभध्म  
ज्मा दिराणी आलश्मर अव र त्मा दिराणी फोअयल र रयण्माचा ननणाम घ तरा जाईर, अव शी त्मांनी 
माल ऱी वांधगतर . 


