
*ळावकीम लैद्मककम भशावलद्मारम चंद्रऩूय मेथीर ऩाणीऩुयलठमाचा प्रळन् तल्यीत ननकारी काढाला – आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांचे 
ननदेळ.* 

ळावकीम लैद्मककम भशावलद्मारम चंद्रऩूय मेथीर ऩाणीऩुयलठा तवेच नवलन वलद्मुत कनेक्ळन वदंबाात भशायाऴट््र जीलन प्राधधकयण, 

चंद्रऩूय ळशय भशानगयऩालरका ल भशावलतयण मांनी गांबीमााने कामालाशी कयाली ल मा भशावलद्मारमाचम्ा ऩाणी ऩुयलठमाचा प्रळन् 
तातडीने ननकारी काढाला, अवे ननदेळ वलधीभंडऱ रोकरेखा वलभतीचे प्रभुख तथा भाजी अथाभंत्री आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी 
ददरे. 
ळावकीम लैद्मककम भशावलद्मारम चंद्रऩूय मेथीर ऩाणीऩुयलठा तवेच नवलन वलद्मुत कनेक्ळन वदंबाात आ. वुधीय भुनगंटीलाय 
मांनी ळावकीम वलश्राभगशृ चंद्रऩूय मेथे आढाला फैठक घेतरी. मा फैठकीत आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी लयीर ननदेळ ददरे. फैठकीरा 
जजरश्ा ऩरयऴदेचम्ा अधम्षा व . वंधम्ा गुयनुरे, बाजऩाचे जजरश्ाधम्ष देलयाल बोंगऱे, भशानगय जजरश्ाधम्ष डॉ. भंगेळ गुरलाड,े 

भशाऩ य व  याखी कंचरालाय , भशावलद्मारमाचे अधधऴठ्ाता डॉ. ननतनलये, चंद्रऩूय ळशय भशानगयऩालरकेचे आमुक्त श्री. याजेळ 
भोशीते, भशावलतयणचे अधधषक अलबमंता श्रीभती धचलंड,े कामाकायी अलबमंता जाभठानलारे, भशाऩायेऴणचे अधधषक अलबमंता श्री. 
अलघड, भशायाऴट््र जीलन प्राधधकयणचे कामाकायी अलबमंता श्री. घोडभाये, एचएवएववी कंऩनीचे श्री. वलनोदकुभाय श्री. खोत आदींची 
प्राभुखम्ाने उऩजथथती शोती.  
लैद्मककम भशावलद्मारमारा ऩाणम्ाचा ऩुयलठा तीन भाधम्भातुन शोलू ळकतो. फोअयलेर, भनऩा, भजजप्रा द्लाये ऩाणी ऩुयलठा शोलू 
ळकतो. वधम्ा चाय फोअयलेर ऩरयवयात उऩरफध् आशेत. जम्ाभुऱे फांधकाभाची प्रकिमा लम्लवथ्ीत वुरू आशे. लैद्मककम 
भशावलद्मारमाचे दोनश्ी टऩऩे् ऩूणा झारम्ानंतय एकंदयीत ०.९ एभ.एर.डी. ऩाणम्ाची गयज याशणाय आशे. तम्ाऩैकी ०.३ एभएरडी 
ऩाणी प्रकिमा करून लाऩयणम्ामोगम् कयणाय आशे. तम्ाभुऱे मा लम्नतरयक्त एकंदयीत ऩाणी ०.६ एभएरडी रागणाय आशे, अळी 
भादशती भशायाऴट््र जीलन प्राधधकयणाचम्ा अधधका-मांनी ददरी. फैठकीत उऩजथथत भशानगयऩालरकेचम्ा अधधका-मांनी अभतृ मोजना 
कामाानल्ीत झारम्ानंतय ०.२ एभएरडी ऩाणी देणम्ाची तमायी दळावलरी. तम्ाभुऱे ०.४ एभएरडी एलढमा ऩाणम्ाचा तुटलडा ननभााण 
शोणम्ाची ळक्मता आशे. मावाठी भशायाऴट््र जीलन प्राधधकयणने वल ्ाशेषण करून भशावलद्मारमारा ल रूगण्ारमारा ऩाणी ऩुयलठा 
कुठून कयता मेईर माची भादशती रलकयात रलकय द्माली, अवे ननदेळ आ. वुधीय भुनगंटीलाय मांनी ददरे. भशायाऴट््र जीलन 
प्राधधकयण वलबागाने माआधीच लैद्मककम भशावलद्मारमारा ऩत्र लरशून मा वला वल ्ाशेषणाकरयता रू.५.००रष देणम्ावंफंधात वलनंती 
केरी आशे. लैद्मककम भशावलद्मारमाने माफाफत तल्यीत दखर घेणम्ाचम्ा वुचना आ. भुनगंटीलाय मांनी ददरम्ा. 
भशानगयऩालरकेचा ऩाणी ऩुयलठा लाढवलता मेईर कां मालयशी भनऩाचम्ा अधधका-मांनी वलचाय कयाला अवे ननदेळ आ. भुनगंटीलाय 
मांनी ददरे. भशावलद्मारमाचम्ा ऩाणी ऩुयलठमाची अतंगात लम्लवथ्ा ऩूणाऩणे कंत्राटदायाकड ेअवून पक्त वोवाऩमतं ऩाणी 
आणणम्ाची जफाफदायी भशाऩालरका ल भशायाऴट््र जीलन प्राधधकयणाची आशे. फांधकाभात ९ राख रीटयचम्ा दोन टाक्मा मा 
फांधकाभाचम्ा अनंतभ टऩऩ्म्ात अवून कंत्राटदायाचम्ा वांगणम्ानवुाय शा एक ददलवाचा वाठा याशीर, अळी भादशती अधधका-मांनी 
ददरी.  
भशावलद्मारमाचम्ा नवलन वलद्मतु कनेक्ळन वंदबाात २२.९४ कोटी रूऩमांचे अदंाजऩत्रक भशावलतयण कंऩनीने ळावकीम लैद्मककम 
भशावलद्मारमारा माआधीच ददरे आशे, ऩयंतु शे कनेक्ळन दोन वोवाभधनू शले अवरम्ाने ऩदशरम्ा टऩऩ्म्ावाठी ९.३ कोटी रू. 
तल्यीत भंजयू कयाले, अवेशी फैठकीत ठयरे. तम्ाचप्रभाणे फे-कंवट््रक्ळनवाठी ऩदशरम्ा टऩऩ्म्ावाठी ६० राख रूऩमे माच फयोफय 
देणम्ात माले अवे ठयरे. अधधषक अलबमंता भशाऩायेऴण मांनी मा यकभेचे अदंाजऩत्रक तल्यीत भशावलतयण कंऩनीरा वादय कयाले 
ल शी दोनश्ी अदंाजऩत्रके ळावकीम लैद्मककम भशावलद्मारमारा वादय कयाले, अवे ननदेळ आ. भुनगटंीलाय मांनी ददरे. ळावकीम 
लैद्मककम भशावलद्मारमाने मावाठी ननधीची तयतदू कयणम्ावाठी ळावनारा तल्यीत प्रवत्ाल वादय कयाला, अळा वुचना आ. 
भुनगंटीलाय मांनी ददरम्ा. शे वला काभ ऩुढीर वशा भदशनम्ात शोईर अवे अधधषक अलबमंता भशावलतयण मांनी फैठकीत वांगीतरे. 
ळावकीम लैद्मककम भशावलद्मारम १५ ऑगवट् २०२२ ऩमतं ऩूणा शोईर, अवे कंत्राटदायाचम्ा लतीने मालेऱी वांगणम्ात आरे. शी 
वंऩूणा प्रकिमा जरदगतीने याफलाली अवे ननदेळ आ. भुनगंटीलाय मांनी ददरे. 
 


