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आता मनपा आळारात ‘रेन ळॉटर 
हाळेसस्टंग’ 

‘ररचाजक ऴाफ्ट’चे महापौरांच्या हस्ते भूलमपूजन : 
छताळरीऱ पाण्याने ळाढवळणार भूजऱ पातली 

  

नागपूर, ता. ६ : भवळष्यातीऱ ऩाण्याची टंचाई ऱसात घेता नागऩूर मषानगरऩालऱकेने शळव मोठ्या 
इमारतींमध्ये ‘रेन ळाटर षाळेस्टंग लश्टीम’ ऱाळण्याच ेआळाषन केऱे आषे. या श्रखंऱेमध्ये छत 
ऩाऊश ऩाणी शंकऱन ररचाजव ऴाफ्टद्ळारे ऩुनभवरण योजनेअतंगवत नागऩूर मषानगरऩालऱकेच्या 
नळीन प्रऴाशकीय इमारत ऩररशरात भूजऱ शळेसण आणण वळकाश यंत्रणेच्या तांत्रत्रक मागवदऴवनात 
‘रेन ळॉटर षाळेस्टंग’ करण्यात येत आषे. याच अतंगवत ‘ररचाजव लऴफ्ट’ कामाच ेभूलमऩूजन 
मंगलळारी (ता. ६) मषाऩौर नंदा सजचकार यांच्या ष्ते मनऩा मुख्याऱय ऩररशरात करण्यात 
आऱे. 

याप्रशंगी उऩमषाऩौर दीऩराज ऩाडीकर, ्थायी शलमती शभाऩती प्रदीऩ ऩोषाणे, वळरोधी ऩसनेते 
तानाजी ळनळ,े जऱप्रदाय शलमतीच ेशभाऩती वऩटूं झऱके, ्थाऩत्य ळ प्रकल्ऩ शलमती शभाऩती 
अभय गोटेकर, असननऴमन ळ वळद्युत शलमतीच ेशभाऩती शंजय बाऱऩांड,े ज्येष्ठ नगरशेळक शुनीऱ 
अग्रळाऱ, शत्ताऩस प्रतोद ददव्या धरुडे, शतरंजीऩुरा झोन शभाऩती अलभरुची शभाऩती अलभरुची 
राजगगरे, आरोनय शलमतीच ेउऩशभाऩती नागेऴ शषारे, अततररक्त आयकु्त राम जोऴी, उऩायुक्त 
राजेऴ मोदषते, नगरशेवळका प्रगती ऩाटीऱ, लऴल्ऩा धोटे, रुततका मशराम, जऱप्रदाय वळभागाच्या 
कायवकारी अलभयंता श्ळेता बरनजी, मनोज गणळीर, भूजऱ शळेसण आणण वळकाश यंत्रणेच े



उऩशंचाऱक डॉ. लऴळाजी ऩद् मने, ळररष्ठ भूळैहातनक डॉ. ळवाव माने, शषायक भूळैहातनक आय.ऩी. 
घोडे् ळार, कतनष्ठ भूळैहातनक श्ीमती टी. गोटे, अजय शाळंत उऩस्थत षोते. 

मषाऩौर नंदा सजचकार यांनी भूलमऩूजन करून रेन ळॉटर षाळेस्टंग अतंगवत तयार करण्यात 
येणाऱ्या ‘ररचाजव ऴाफ्ट‘ कामाचा प्रारंभ केऱा. याळेली मषाऩौरांनी शंऩूणव मादषती जाणून घेतऱी. 
मनऩा मुख्याऱय इमारतीच्या छताळर जमा षोणारे ऩाळशाच ेऩाणी गालणी खड्डड्डयाद्ळारे गालून 
उभ्या वळधंन वळदषरीमध्ये जलमनीत शोडून ऩुनभवरण करण्याची प्रणाऱी म्षणजेच ‘ररचाजव ऴाफ्ट’ 

अशल्याच ेळररष्ठ भूळैहातनक डॉ. ळवाव माने यांनी शांगगतऱे. या प्रणाऱीद्ळारे ळाषून जाणारे 
भूऩरष्ठीय ऩाणी ्ळच्छ करून जलमनीच्या आत शोडऱे जाते. त्यामुले भूजऱ ऩातलीमध्ये ळाढ 
षोऊन भूजऱाच ेशंरसण षोते. अऴा प्रकारे योनय भू्तर अशऱेल्या नदी, नाल्यांत ककंळा छताळरीऱ 
ळाषून जाणाऱ्या ऩाण्याश ऩुनभवरण करून भूजऱ ्तर ळाढळू ऴकतो आणण टंचाईशदृवऴ 
ऩररस्थतीळर मात करू ऴकतो, अऴी मादषती त्यांनी याळेली ददऱी. 

याप्रशंगी बोऱताना मषाऩौर नंदा सजचकार म्षणाल्या, शंऩूणव ऴषरातीऱ मोठ्या इमारतींळर अऴा 
प्रकारच्या प्रणाऱीने भूजऱ ्तर ळाढवळण्याचा प्रयत्न व्षायऱा षळा. नागऩूर मषानगरऩालऱका 
याशाठी ऩुढाकार घेत अशून येथनूच शुरुळात झाऱी आषे. नागऩूर मषानगरऩालऱकेच्या नळीन 
प्रऴाशकीय इमारतीळर एकूण १५७५४ घनमीटर ऩाणी उऩऱब्ध षोणे अऩेक्षसत अशून दोन ररचाजव 
ऴाफ्टद्ळारे प्रतत ऴाफ्ट ७८७७ घनमीटर ऩाणी ऩुनभवरण करण्यात येईऱ. नागऩूर ऴषरातीऱ शळव 
ऴाशकीय इमारती, मोठ्या शोशायट्या आदींमध्ये या प्रणाऱीचा अळऱंब करण्यात याळा, अशे 
आळाषन त्यांनी याळेली केऱे. कायवक्रमाऱा मनऩाच ेअगधकारी, कमवचारी मोठ्या प्रमाणाळर उऩस्थत 
षोते. 

  

 


