मुंबई, दिनाुंक 21 मार्च 2016
लातूरला रे ल्वेद्वारे पाणी - शक्यता रे ल्वे अजमावून पहाणार
श्रीहरी अणेंच्या व्यक्तव्याशी सरकार म्हणून आम्ही सहमत नाही
- एकनाथराव खडसे

मुंबई, दि. 21 मार्च –उजनी धरणातील पाणी पुंढरपूर येथन
ू उर्लून रे ल्वेद्वारे लातूर
शहराला परवठा करण्याबाबत रे ल्वे दवभाग याबाबतर्ी शक्यता अजमावून पहात आहे , अशी
मादहती आज कृ दि मुंत्री एकनाथराव खडसे याुं नी दवधान भवनात पत्रकाराुंशी बोलताना दिली.
खडसे पढे म्हणाले की, राज्यार्े महाअदधवक्ता रीहीहरी अणे याुंनी मराठवाडया सुंिभात
केलेल्या वक्तव्याशी सरकार म्हणून आम्ही सहमत नाही (नाही). या दवियावर मख्यमुंत्री
महोियाुंबरोबर र्र्ा करावयार्ी आहे . अणे याुंर्े पि राज्यपाल दनयक्त आदण वैधादनक
असल्यामळे तयाुंना तया पिावरुन िूर करण्यासाठी वैधादनक प्रदयया अवलुंबवावी लागेल.
तयानुंतरर् या बाबततीत राज्यपाल दनणचय घे ऊ शकतात, असे खडसे याुंनी या वेळी साुंदगतले.
लातूर शहराला रे ल्वे टँकसचद्वारे दपण्याच्या पाण्यार्ा परवठा करण्याच्या बाबतीत रे ल्वे
मुंत्री सरे श प्रभू याुंच्याशी मी अदलकडे र् र्र्ा केली असल्यार्े साुंगन
ू खडसे या वेळी म्हणाले
की, उजनी धरणातील राखीव पाणी परवठा भीमानिीत सोडू न तो पुंढरपरला आणणे व पुंढरपूर
येथन
ू रे ल्वे टँकसचमध्ये भरुन लातूरला नेणे, लातूर शहराजवळील हरुं गळ
ू येथे ते उतरणे व
शहराला परवठा करणे शक्य आहे का, हे रे ल्वे मुंत्री अदधका-याुंसमवेत र्र्ा करुन अजमावून
पहाणार आहे त. दशवाय, रे ल्वेकडे दपण्याच्या पाणी परवठयासाठी दवदशष्ट टँकसच उपलब्ध
नाहीत. तयासाठी िूध वाहतकीर्े टॅकसच अदधग्रदहत करावे लागतील. पुंढरपूर येथे या
टँकसचमध्ये पाणी भरण्यार्ी मोठया प्रमाणात व्यवस्था दनमाण करावी लागेल. हरुं गळ
ू – लातूर
येथे रे ल्वेर्ी फक्त एकर् मार्गगका असल्याने तेथे पाणी परवठयार्े रे ल्वे टँकसच फार काळ उभे
करुन ठे वता येत नाहीत. तयासाठी एक स्वतुंत्र रे ल्वे मागच तेथे टाकावा लागेल. एक टँकसच
पाणी भरुन तयार्ी लातूर पयचन्त वाहतूक करण्यासाठी समारे िीड कोटी रुपये खर्च येणार आहे .
असे असले तरी लातूरकराुंना दपण्यार्े पाणी उपलब्ध करुन िे ण्यासाठी रे ल्वेने सकारातमक
प्रदतसाि द्यावा, अशी दवनुंती रे ल्वे मुंत्री महोियाुंना आपण केली असल्यार्े खडसे याुंनी
साुंदगतले. या सुंिभात राज्य शासनार्े व रे ल्वेर्े अदधकारी याुंर्ी लवकरर् बैठक घे ण्यात
येणार असल्यार्े रे ल्वे मुंत्री महोियाुंनी साुंदगतले, अशी मादहतीही खडसे याुंनी या प्रसुंगी दिली.
लातूर शहरात आजदमतीस 40, 000 हातपुंप असून भूगभातील पाणी साठयाअभावी
यापैकी दनम्मे हातपुंप कोरडे पडले असल्यार्े साुंगन
ू खडसे यावेळी म्हणाले की, लातूर
शहराच्या 35 दक.मी. पदरसरात पाण्यार्े स्त्रोत उपलब्ध आहे त. या दठकाणी टँकसचमध्ये पाणी
भरते प्रसुंगी मोठया प्रमाणात गोंधळ होत असल्याने 144 कलम तया दठकाणी लागू करावे
लागले.
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