*चंद्रऩूय भशानगयातीर ऩाणी टं चाई ननलायणाथथ प्रबाली उऩाममोजना कयाल ्मा - आ. वध
ु ीय
भन
ु गंटीलाय*

*इयई धयणालय फंधाया फांधण ्माच ्मा वच
ु ना*

चंद्रऩूय ळशयारा ऩाणीऩुयलठा कयणा-मा इयई धयणातीर ऩाण ्माची ऩातऱी कभी शोत चाररी अवन
ु
मावंदबाथत त ्लयीत मोग ्म ननमोजन केरे नाशी तय भे भहशन ्मात ळशयातीर नागरयकांना भबऴण
ऩाणी टं चाईचा वाभना कयाला रागेर, शी फाफ रषात घेता त ्लयीत प्रबाली उऩाममोजना

कयण ्माच ्मा वच
ं ी आ. वध
ु ना वलधीभंडऱ रोकरेखा वभभतीचे प्रभख
ु तथा भाजी अथथभत्र
ु ीय
भन
ु गंटीलाय मांनी हदर ्मा.

मा वलऴमावंदबाथत आ. वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी हद. 16 एप्रीर योजी झभ
ु द्लाये फैठक घेतरी ल चचाथ
केरी. फैठकीरा जजर ्शाधधकायी अजम गर
ु ्शाने, भनऩा आमक
ु ् त याजेळ भोहशते, भशाऩौय याखी
कंचराथलाय, व ्थामी वभभती वबाऩती यली आवलानी, भजीप्राचे अधधकायी आदींची ऑनराईन
उऩव ्थीती शोती.

इयई नदीलय फंधाया फांधण ्मावाठी ल त ्माभाध ्मभातुन ऩाण ्माच ्मा वाठलणक
ू कयण ्मावाठी

भशानगयऩाभरकेने त ्लयीत अंदाजऩत्रक जजर ्शाधधकायी मांचेकडे वादय कयण ्माच ्मा वच
ु ना आ.

भग
ं ीलाय मांनी आमुक्तांना हदर ्मा. भशानगयातीर ऩाणी टं चाईचा आयाखडा ळावनारा वादय
ु ट

करून उऩाममोजनांवाठी ननधीची भागणी कयण ्माच ्मा वच
ु ना त ्मांनी जजर ्शाधधका-मांना हदर ्मा.
वलहशयी ल फोअयींगच ्मा ऩाण ्माची तऩावणी करून ऩाणी वऩण ्माव मोग ्म आशे ककंला नाशी

माफाफतचे परक जरव ्त्रोतांळेजायी रालण ्माच ्मा वच
ु ना वध
ु ्दा त ्मांनी मालेऱी हदर ्मा. वालथजननक
हठकाणच ्मा फोअरयंग ्ज जलऱ ये न लॉटय शालेव ्टींगची ल ्मलव ्था कयण ्माचे ननदे ळशी त ्मांनी मालेऱी
हदरे. एप्रीर भहशन ्माच ्मा भध ्मात आऩण आरो अवन
ु उन ्शाऱी झऱा ताऩामरा रागर ्मा
अवताना ऩाणी टं चाईचे वंकट अधधक गडद शोलू नमे भ ्शणन
ू मावलऴमावंदबाथत प्रबाली
उऩाममोजना कयण ्माच ्मा वच
ु ना आ. भन
ु गंटीलाय मांनी हदर ्मा.

आ. भन
ु गंटीलाय मांच ्मा वच
ु नांच ्मा अनुऴंगाने मा वलऴमाफाफत वलथ आलळ ्मक फाफी तऩावन
ु
कामथलाशी कयण ्मात मेईर तवेच भशानगयातीर ऩाणी टं चाईचा आयाखडा ळावनाकडे ऩाठलून

त ्मावाठी ननधीची भागणी कयण ्मात मेईर अवे जजर ्शाधधकायी अजम गर
ु ्शाने मांनी मालेऱी
वांगीतरे.

