
व यापीठाकडून शहरवा सयानंा दहा लाख ल टरहून अ धक पाणीपुरवठा - 
कुलगु  डॉ. देवानंद शदें यांची मा हती 
 
 

 

शवाजी व यापीठा या जलशु धीकरण क ाव न पाणी भ न घे यासाठ  महानगरपा लके या टँकरसह अ य वाहनांची रांग 

 

 

शवाजी व यापीठा या जलशु धीकरण क ावर प याचे पाणी घेऊन जा यासाठ  जमललेे नाग रक. 

 



 

शवाजी व यापीठा या जलशु धीकरण क ाव न पाणी भ न घेणारे महानगरपा लकेचे टँकर 

 
 
को हापूर, द. १४ ऑग ट: को हापूर शहरातील प या या पा या या टंचाईचे सावट ओळखून 
गे या चार दवसांत शवाजी व यापीठा या जलशु धीकरण क ामधून सुमारे दहा लाख ल टरहून 
अ धक पाणी शहरवासीयांना उपल ध क न दे यात आले आहे, अशी मा हती कुलगु  डॉ. देवानंद 
शदें यांनी आज येथे दल . 
कुलगु  डॉ. शदें यांनी दले या मा हतीनुसार, को हापूर िज यात झालेल  अ तवृ ट  आ ण 
महापुरामुळे शहराला पाणीपुरवठा करणार  महानगरपा लकेची जल शु धीकरण यं णा पा याखाल  
जाऊन नादु त झाल  आहे. यामुळे सभोवती पुराचे पाणीच पाणी असनूह  नाग रकांना प या या 
पा याची मोठ  टंचाई नमाण झाल  आहे. शहरातील ह  प रि थती ल ात घेऊन शवाजी 
व यापीठाने गे या चार दवसांपासून महानगरपा लका शासना या सहकायाने आप या 
जलशु धीकरण क ातील पाणी पा लके या टँकरसह यांनी भा याने घेतले या टँकरमधून शहराला 
पाणीपुरवठा कर यास सुरवात केल  आहे. यामळेु शहरवा सयांना मोठा दलासा मळाला आहे. 
गे या चार दवसांत दवसाला सरासर  दोन ते अडीच लाख ल टर या माणे आतापयत सुमारे 
दहा लाख ल टर या घरात पाणीपुरवठा कर यात व यापीठ व पा लका शासनाला यश लाभले 
आहे. 
या संदभात कुलगु  डॉ. शदें हणाले, शवाजी व यापीठाने गे या चार वषात ‘जलयु त 
व यापीठ’ ह  संक पना य ात आण या या दशेने सात याने य न केले आहेत. तीन मोठे 
जलाशय, आठ वह र  सहा शेततळी आद ं या मा यमातून सुमारे चाळीसा कोट  ल टरची साठवण 
मता नमाण कर यात यश वी झालेले शवाजी व यापीठ गे या दोन वषात पा या या संदभात 

पूणतः वयंपणू झाले आहे. पूव  पा यासाठ  महापा लके या यं णेवर अवलंबून असणारे व यापीठ 
गे या दोन वषापासून पा लकेकडून पाणी घेत नाह . यामुळे व यापीठा या खचातह  मोठ  बचत 
झाल  आहे. यापुढे जाऊन व यापीठाने आप या कॅ पसवर आर.ओ. जल शु धीकरण क प 



कायाि वत केला. यामुळे कॅ पसवर कुलगु ं पासून ते उपाहारगहृात आले या अ यागतापयत 
येकाला समान दजाचे शु ध पाणी यावयास मळते. या पा वभूमीवर, यंदा व यापीठाने 

महापूर ि थतीत पाणीटंचाई त असले या को हापूर शहराला आप या मतेनुसार दवसाला 
सरासर  दोन ते अडीच लाख ल टर इतके शु ध पाणी पुर व यात यश मळ वले आहे. 
महापा लके या टँकरसह सवसामा य नाग रकांची सुमारे चारशे ते पाचशे वाहने कॅ पसव न 
दैनं दन प याचे पाणी घेऊन जात आहेत. या आप ी या प रि थतीत शहरवा सयांना पाणी परुवनू 
दलासा देऊ शकलो, याचे मोठे समाधान आहे. 
शवाजी व यापीठाने जनावरां या चा याचा न सोड व यासह  मोठा हातभार लाव याचे सांगून 
कुलगु  डॉ. शदें हणाले, िज या या अनेक भागांत पूर आ याने आ ण तेथील पके या पके 
पा याखाल  गे याने मु या जनावरांचा चारा-वैरणीचा मोठा न नमाण झाला आहे. ह  बाब 
ल ात घेऊन गे या चार दवसांत सुमारे चाळीस ॉल  इतका चारा व यापीठा या कॅ पसव न 
आप ी त भागातील जनावरांसाठ  उपल ध क न दे यात आला आहे. 
याच माणे आप ी तांना जीवनाव यक व तू, वै यक य सु वधा पुर व या या ट नेह  
व यापीठ आप या शव सहायता- आप ी नवारण क ा या मा यमातून य नशील अस याचेह  
कुलगु  डॉ. शदें यांनी सां गतले. 
 


