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नागररकाांच्या सहकायाानेच हुडकेश्वर –

 नरसाळा या क्षते्राचा विकास – पालकमांत्री 

चांद्रशेखर बािनकुळे 

हुडकेश्वर – नरसाळा पाणी परुिठा योजनचेा शभुारांभ 

नागपूर,ता.१० :  नागररकाांच्या सहकायाानेच ि स्थावनक नगरसेिकाांच्या पुढाकारान ेहुडकेश्वर ि नरसाळा 

क्षेत्राचा विकास झाऱा आहे. भविष्यातही या क्षेत्राचा विकास हा झपाट्याने होईऱ, 

असा राज्याच ेऊजाामांत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमांत्री चांद्रशेखर बािनकुळे याांनी ददऱे. 

नागपूर महानगरपावलका जलप्रदाय विभागाद्वारे हुडकेश्वर नरसाळा पाणी पुरिठा योजनेच ेलोकापाण 

मांगळिारी (ता. १०) चांद्रभागानगर येथील पाणी टाकीजिळ पालकमांत्री चांद्रशेखर बािनकुळे याांच्या हस्ते 

करण्यात आऱे.  याप्रसांगी ते बोलत होत.े व्यासपीठािर स्थायी सवमती सभापती प्रदीप पोहाणे, जलप्रदाय 

सवमती सभापती पपटू झलके, उपसभापती भगिान मेंढे, नगरसेविका स्िाती आखतकर, वलला हाथीबेड, विद्या 

मडािी, अवतररक्त आयुक्त रिींद्र ठाकरे, अधीक्षक अवभयांता (जलप्रदाय विभाग) श्वेता बॅनजी, एनएमआरडीएचे 

अजय बोढारे, शुभाांगी गायधने, डॉ.वप्रती मानमोड,े कायाकारी अवभयांता अविनाश बाराहात,े मनोज गणिीर 

प्रामुख्याने उपवस्थत होते. 

पुढे बोलताना ना. चदं्रशखेर बािनकुळे म्हणाल,े मी १५ िर्ाापूिी या क्षेत्राचा आमदार म्हणून वनिडून आलो. 

त्यािेळी ह ेक्षेत्र ग्रामपांचायत क्षेत्रात येत होत.े या क्षेत्राच्या विकासासाठी आऩण स्वत: पुढाकार घेतला. ह े

क्षेत्र नगरपावलका म्हणून घोवर्त करािे नाहीतर या क्षेत्राऱा नागपूर महानगरपावलका क्षेत्रात समाविष्ट 

करण्यात याव,े यासाठी आऩण आणण मुख्यमांत्री दिेेंद्र फडणिीस याांनी पुढाकार घतेला. युतीचे सरकार 

आल्यानांतर या क्षेत्रासाठी आिश्यक पायाभूत सुविधा आणल्या. वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मोठा होता. या 



भागातील नागररकाांना टॅंकरिर अिलांबून राहािे लागत असे. ८५ कोटीची पाणी पुरिठा योजना मांजूर 

करण्यात आली. या क्षेत्राचा विकास करताना या क्षेत्रात ४० हजार इलेरिक पोल्स लािण्यात आले. या 

क्षेत्रातील नगरसेिकाांनी तेिढाच पुढाकार घेत या रठकाणी विविध विकास कामे सुरू केले. महापावलका स्थायी 

सवमतीकडून या क्षेत्राच्या दखेभाल दरुूस्तीसाठी आठ कोटीचा वनधी मांजूर करण्यात आलेला आह.े आता पाणी 

पुरिठा योजना आल्यानांतर सिा नागररकाांनी नळजोडणी तातडीने करािी, असे आिाहन पालकमांत्री चांद्रशेखर 

बािनकुळे याांनी केले. या रठकाणचे ९० टके्क ल े– आऊट अधधकृत करण्यात आल्याचेही त्याांनी साांवगतले. 

या सिा क्षेत्रासाठी २५० कोटी रूपयांचा वनधी गडरलाईनसाठी मांजूर करण्यात आला असून त्याबद्दल लिकरात 

लिकर प्रशासकीय प्रक्रिया लिकरच पूणा होईल, असे आश्वासन पालकमांत्रयाांनी बोलताना ददले. या क्षेत्रात 

िांकलाईन ि गडरलाईनचे काम युद्धपातळीिर सुरू करण्याचे आश्वासन पालकमांत्री ना.चांद्रशखेर बािनकुळे 

याांनी ददऱे. या भागातील अांतगात रस्ते ि पायाभूत सवुिधा यासाठी ३० कोटीचा वनधी मांजूर करण्यात  आलेला 

असून त्याबद्दलची वनविदा प्रदयया लिकरच सुरू करण्यात येईल, असेही बािनकुळे यािेळी बोलताना म्हणाले. 

या क्षेत्राचा विकास हा प्राधान्याने करू. शक्य असेल तेिढ्या गतीन ेया रठकाणचा विकास करू. पण 

िेळ  लागतोच. आतापयंत ज ेसहाकाया जनतेने केले, ते सहाकाया या पुढेही करा, असे आिाहन पालकमांत्री 

चांद्रशेखर बािनकुळे याांनी केले. 

चांद्रभागानगर, सांभाजी नगर, भारतमाता नगर येथील पाण्याच्या टाकी वनर्ममतीमुळे ि पाणी पुरिठा योजनेमुळे 

येथील नागररकाांच्या वपण्याच्या पाण्याच्या समस्या सोडविण्यात मदत होईल. तोतलाडोह येथील धरणातून 

१८०० कोटी रूपयाांचे टनेल टाकून या वतन्ही टाक्याांना जोडण्याचा प्रयत्न आह.े यावशिाय कन्हान नदीमध्ये 

जॅकिेल टाकण्यासाठी ४० कोटीचा वनधी मांजरू करण्यात आलेला आह.े या सिा कामाांना लिकरच सुरूिात 

होईल, असेही ते म्हणाले. यामुळे सिा शहरातील नागररकाांचा पाण्याचा प्रश्न कायमाचा वमटेल, असेही त े

म्हणाले. या सिा क्षेत्राचा निा विकवसत आराखडा लिकरच येणार असल्याची मावहती त्याांनी यािेळी ददली. 

प्रारांभी मान्यिराांनी पाणी पुरिठा योजनेचा विवधित शुभारांभ केला. पालकमांत्री चांद्रशेखर बािनकुळे याांचे 

स्िागत जलप्रदाय सवमती पपटू झलके याांनी केल.े कायायमामागील पाश्वाभूमी पपटू झलके याांनी प्रास्ताविकाद्वारे 

ददली. कायायमाचे सांचालन उपसभापती भगिान मेंढे याांनी केले. कायायामाला स्थावनक नागररक प्रामुख्याने 

उपवस्थत होते.    

  

 


