*ळर्धा नदीळरीऱ र्धनोरध, आमडी ळ आळी-र्धनुर यध तीन बॅरेजशधठी ननर्ी उपऱब्र् ररधळध
*अर्ामत्र
ं ी शर्
ु ीर मन
ु गंटीळधर यधंची रेंद्रीय मंत्री ननतीन गडररी यधंच्यधरडे मधग*ी
========================================================
चंद्रपूर जजल्षयधतीऱ ळर्धा नदीळरीऱ र्धनोरध, आमडी ळ आळी-र्धनुर यध तीन बॅरेज च्यध र्ली 7.50
मीटर पेसध जधत ोोऱीळर रठी* ू
ू तर उपऱब्र् षोत अशल्यधमल
ु े शळ्स*, अन्ळेव*, शंरल्पन
ळ शवळतर ्ररल्प अषळधऱ ळॉप्रोश यध शंर्ेरडून रन न णेयधशधठी मधन्यतध दे यधचध ठरधळ

वळदूा पधटबंर्धरे वळरधश मषधमंडलधच्यध ननयधमर मंडलधच्यध बकठर त पधतरत ररयधत आऱध आषे .
शदर नतन्षी बॅरेजेशच्यध रधमधशधठी ननर्ी उपऱब्र् ररयधची मधग*ी अर्ामत्र
ं ी शर्
ु ीर मन
ु गंटीळधर

यधंनी रेऱी. यध मधग*ीशधठी अर्ामत्र
ं ी तर्ध चंद्रपूर जजल्षयधचे पधऱरमंत्री शर्
ु ीर मन
ु गंटीळधर यधंनी
रेंद्रीय जऱशंशधर्न मंत्री ननतीन गडररी यधंची नळी ददल्ऱीत ूेट णेतऱी ळ मधग*ीचे ननळेदन
शधदर रेऱे.

ददनधंर 10 जधनेळधरी रोजी अर्ामत्र
ं ी शर्
ु ीर मन
ु गंटीळधर यधंची रेंद्रीय मंत्री ननतीन गडररी यधंची ूेट
णेतऱी ळ ळरीऱ वळवयधबधबत शवळतर चचधा रेऱी. यधळेली बोऱतधनध अर्ामत्र
ं ी शर्
ु ीर मन
ु गंटीळधर

म्ष*धऱे, चंद्रपूर जजल्षयधतीऱ शदर तीन बॅरेजेश च्यध रधमधशंदूधात शळ्स*, अन्ळेव*, शंरल्पन ळ
शवळतर ्ररल्प अषळधऱ ळॉप्रोश यध शंर्ेरडून रन न णेयधशधठी मधन्यतध िमलयधच्यध ष्टीने

वळदूा पधटबंर्धरे वळरधश मषधमंडल नधगपूर च्यध ननयधमर मंडलधच्यध 71 व्यध बकठर त ठरधळ पधतरत
ररयधत आऱध आषे . आमडी, आळी र्धनुर, र्धनोरध षे नतन्षी बॅरेजेश अनतऴय मषत्ळधचे बॅरेजेश

आषे त. र्धनोरध बॅरेजमर्ून चंद्रपूर ऴषरधश वपयधरतरतध 25 दऱणमी, औद्योगगर सेत्रधरतरतध 44.56
दऱणमी पधयधचे ननयोजन आषे . तशेच आमडी बॅरेजमर्ून बल्ऱधरपूर, रधजरु ध ळ चंद्रपूर ऴषरधशधठी
वपयधच्यध पधयधरतरतध 30 दऱणमी, औद्योगगर सेत्रधरतरतध 24.17 दऱणमी पधयधचे ननयोजन
आषे . शदर बॅरेजश रतरतध ळनजिमनीची आळश्यरतध नधषी. आमडी बॅरेजचे िशंचन सेत्र 2890
षे क्टर, आळी र्धनुर बॅरेजची िशंचन सेत्र 4021 षे क्टर तर र्धनोरध बॅरेजचे िशंचन सेत्र 4341 षे क्टर
इतरे आषे . आमडी बॅरेजची अंदधजजत करंमत 217 रोटी, आळी र्धनरु बॅरेजची अंदधजजत करंमत
164.50 रोटी तर र्धनोरध बॅरेजची अंदधजजत करंमत 328.11 रोटी इतर आषे . शदर बॅरेजशधठी

आळश्यर ननर्ी त्ळरीत उपऱब्र् ररयधत यधळध, अऴी मधग*ी यध चच्दरम्यधन अर्ामत्र
ं ी शर्
ु ीर

मन
ु गंटीळधर यधंनी रेऱी. शदर मधग*ी तपधशन
ु यधबधबत त्ळरीत शरधरधत्मर रधयाळधषी ररयधचे
आश्ळधशन रेंद्रीय मंत्री ननतीन गडररी यधंनी अर्ामत्र
ं ी शर्
ु ीर मन
ु गंटीळधर यधंनध ददऱे.

