मख्
ु य काययकारी अधिकारी हिरालाल सोनवणे याांनी केला शिापरू पाणी टां चाई दौरा
तालक्
ु यातील १८२ गाव-पाडयाांना ट्रां करने पाणी परु वठा सरु
ु

ठाणे हद १६ मे २०१९ :

शहापरू तालक्
ु यात निर्ााण झालेली पाणी टं चाई दरू करण्यासाठी जिल्हा

पररषदे च्या र्ाध्यर्ाति
ू टं चाई आराखडा तयार करण्यात आला आहे . बध
ु वार 15 र्े रोिी ठाणे
जिल्हा पररषदे चे र्ख्
ु य कायाकारी अधधकारी हहरालाल सोिवणे यांिी शहापरू चा दौरा केला. तयांिी
संबधं धत तालक
ु ास्तरीय अधधकाऱयांची बैठक घेवि
ू टं चाई निवारण करण्याच्या सच
ू िा केल्या.

आिच्या घडीला शहापरू तालक्
ु यात निर्ााण झालेल्या पाणी टं चाईवर र्ात करण्यासाठी प्रशासिािे
तातकाळ पावलं उचलत टं चाईग्रस्त गावात ट्रं करिे पाणी परु वठा सरु
ु केला आहे.

सध्या

तालक्
ु यातील ४६ गावे आणण १३३ पाडे असे एकूण १८२ गाव-पाडयांिा ट्रं करिे पाणी परु वठा सरु
ु
करण्यात आला आहे .

यावेळी सोिवणे यांिी सापगाव येथील भातसा िदीवरील पंपपंग स्टे शिला भेट दे वि
ू िी.पी.एस
यंत्रणेची पाहणी केली. ट्रं करिे पाणी पाणी परु वठा सरु
ु ळीत सरु
ु राहावा यासाठी शासिाच्या
र्ाध्यर्ाति
ू िी.पी.एस यंत्रणा कायााजववत करण्यात आली आहे . जिल्हा पररषदे च्या र्ाध्यर्ाति
ू
पंचायत समर्ती स्तरावर या यंत्रणेचे स्वतंत्र कक्ष स्थापि करण्यात आले आहे .

या पंपपंग स्टे शिवरूि दररोि २९ ट्रं करद्वारे टं चाईग्रस्त गावात पाणी परु वठा केला िात आहे .
शहापरू तालक्
ु यार्ध्ये राष्ट्ट्रीय ग्रार्ीण पेयिल कायाक्रर् अंतगात यावषी दहा योििा र्ंिरू झाल्या
आहे त. तसेच मभवंडी, कल्याण आणण अंबरिाथ तालक्
ु यातील रखडलेल्या पाणी परु वठा योििा
कायााजववत करण्यात आलेल्या असि
ू र्रु बाड आणण शहापरू तालक्
ु यातील रखडलेल्या ३२ पाणी
परु वठा योििा कायााजववत करण्यात आल्या आहे त.

मशवाय र्ख्
ं गात
ु यर्ंत्री पेयिल कायाक्रर्ा अंतगात सरलाबे आणण भातसे या गावांर्ध्ये या योििेअत
पाणी परु वठा सरु
ु करण्यात आला आहे . िलयक्
ु त मशवार कायाक्रर्ा अंतगात शहापरू तालक्
ु यात १९
पवहीर खोलीकरणाचे कार्े र्ंिूर आहे त. पवशेष म्हणिे तालक्
ु याच्या चार पाणी परु वठा योििेतील
भ्रष्ट्टाचार प्रकरणी संबधधतांवर गव
ु हे दाखल करण्यात आले होते. यापैकी तीि योििेचे पाणी
परु वठा सरु ळीत सरु
ु करण्यात आल्याचे सोिवणे यांिी सांधगतले.

बैठकीत बोलतािा सोिवणे यांिी तालक्
ु यातील ग्रार्सेवकांिा ज्या गावा-पाडयांिा पाणीटं चाई
निर्ााण होणार आहे , अशा सवा गावपाडयांचे

ट्रं कर आणण इतर कार्ाचे प्रस्ताव तातकाळ पंचायत

समर्तीकडे सादर करण्याचे सच
ू िा केल्या. तसेच ग्रार्सेवक आणण तालक
ु ास्तरीय अधधकारी यांिी
र्ख्
ु यालय ि सोडण्याचे आदे श दे खील र्ख्
ु य कायाकारी अधधकारी हहरालाल सोिवणे यांिी हदले.

यापव
ू ी र्रु बाड तालक्
ु याचा दौरा करूि

तालक्
ु याच्या पाणी टं चाई बाबत आढावा घेण्यात आला

होता. अनतररक्त र्ख्
ु य कायाकारी ब. मभ. िेर्ािे यांिी दे णखल टं चाईग्रस्त गावांचा दौरा केला.
प्रशासि टं चाई निवारण करण्यासाठी संवेदिशीलपणे तातकाळ पावलं उचलत असल्याचे सोिवणे
यांिी या बैठकी दरम्याि सांधगतले. या बैठकीला गट पवकास अधधकार, कायाकारी अमभयंता
(पाणीपरु वठा) जिल्हा आरोग्य अधधकारी,
अधधकारी उपजस्थत होते.

उप अमभयंता, शाखा अमभयंता ग्रार्सेवक, ग्रार्पवस्तार

