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हुडकेश्ळर-नरसाला पाणी परु ळठा
योजनेचे ऱोकापकण आज
नागपरू , ता. ९ : भशायाष्ट्र ळावन ल नागऩयू भशानगयऩालरका माॊच्मा वॊमक्
ु त

वलद्मभाने याफवलण्मात मेत अवरेल्मा शुडकेश्लय-नयवाऱा ऩाणी ऩयु लठा मोजनेचे
उद्मा भॊगऱलायी (ता.१०) वामॊकाऱी ऩाच लाजता याज्माचे ऊजााभॊत्री तथा नागऩयू

जजल््माचे ऩारकभॊत्री चॊद्रळेखय फालनकुऱे माॊच्मा शस्ते रोकाऩाण कयण्मात मेणाय
आशे . प्रबाग क्र. २९ शुडकेश्लय मेथीर चॊद्रबागानगय जरकॊु ब मेथे आमोजजत
कामाक्रभाच्मा अध्मषस्थानी भशाऩौय नॊदा जजचकाय याशतीर.

कामाक्रभारा वलळेऴ अततथी म्शणून खावदाय डॉ.वलकाव भशात्भे, आभदाय नागो
गाणाय, आभदाय प्रकाळ गजलबमे, आभदाय जोगें द्र कलाडे, आभदाय प्रा. अतनर
वोरे, आभदाय गगयीळ व्माव, आभदाय वध
ु ाकय दे ळभख
ु , आभदाय कृष्ट्णा

खोऩडे, आभदाय वलकाव कॊु बाये , आभदाय डॉ. लभलरॊद भाने, आभदाय वध
ु ाकय

कोशऱे , उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वलभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, वत्ताऩष
नेते वॊदीऩ जोळी, वलयोधी ऩष नेते तानाजी लनले, भनऩा आमक्
ु त अलबजीत

फाॊगय, फवऩाच्मा ऩषनेत्मा लैळारी नायनलये , याकाॉचे ऩषनेते दन
ु ेश्लय ऩेठे, लळलवेना
ऩष नेते ककळोय कुभेरययमा, जरप्रदाम वलभती वबाऩती वलजम (वऩॊटु) झरके,

उऩवबाऩती बगलान भें ढे, शनभ
ु ान नगय झोनच्मा वबाऩती भाधयु ी ठाकये , नेशरूनगय

झोन वबाऩती वलभता चकोरे, नगयवेवलका रीरा शाथीफेड, नगयवेवलका वलद्मा

भडाली, नगयवेवलका स्लाती आखतकय, अततरयक्त आमक्
ु त यलीॊद्र ठाकये , अततरयक्त

आमक्
ु त याभ जोळी, अततरयक्त आमक्
ु त अझीझ ळेख, अधीषक अलबमॊता (जरप्रदाम)
श्लेता फॅनजी, कामाकायी अलबमॊता भनोज गणलीय उऩजस्थत याशतीर.

शुडकेश्लय-नयवाऱा षेत्राभध्मे ऩाणी ऩयु लठा मोजना याफवलण्माकयीता ६३.०५ कोटीचे
वलस्तत
ू माभध्मे याज्म
ृ प्रकल्ऩ अशलार भनऩातपे तमाय कयण्मात आरे अवन
ळावनाकडून ८० टक्के (५०.४४ कोटी) ल भनऩाकडून २० टक्के (१२.६१कोटी) खचा
आशे . मा प्रकल्ऩ अशलाराव याज्म ळावनाने भॊजुयी प्रदान केरी आशे . प्रकल्ऩ

अशलाराभध्मे कयालमाच्मा काभाचे चाय बाग कयण्मात आरे आशे त. ऩहशल्मा बागात
६०० भी.भी. व्मावाची कपडयभेन्व टाकणे (१०.१७कोटी), दव
ु -मा बागात शुडकेश्लय ल
नयवाऱा मेथे प्रत्मेकी दोन जरकॊु बाचे फाॊधकाभ (९.३८कोटी), ततव-मा बागात भौजा
शुडकेश्लय मेथे वलतयण नलरका टाकणे (१८.४७कोटी) ल चौथ्मा बागात भौजा
नयवाऱा मेथे वलतयण नलरका टाकणे (१८.७०कोटी) अळा एकूण ५६.७२ कोटीच्मा
काभाॊचा वभालेळ आशे .

