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दद. १२ ऑक्टोबर२०१९
नागपूर,

अजनी येथीऱ रे ल्िे पऱ
ु ाची
तपासणी ; रस्ता दभ
ु ाजके
ऱािणार

आयक्
ु त अलभजीत बांगर आणण रे ल्िे प्रशासन
यांच्यात बैठक

नागऩयू ,ता. १२. अजनी ये ल्ले स्थानकाजलऱ असरेरा ये ल्ले ऩर
ु ाची
तऩासणी रलकयच कयण्मात मेणाय असून ऩुरालय लाहतूक कोंडी

योखण्मासाठी यस्ता दब
ु ाजके रालण्मात मेणाय असल्माची भाहहती नागऩूय
भहानगयऩालरका आमुक्त अलबजीत फाांगय माांनी हदरी.

नागऩूय भहानगयऩालरका ल अन्म ळासकीम मांत्रणा माांच्मासोफत

यस््मातीर खड्डे दरू
ु स्तीसांदबाातीर सभन्लम सलभतीची फैठक ळननलायी

(ता.१२) भनऩा भख्
ु मारमातीर छत्रऩती लळलाजी भहायाज प्रळासकीम

इभायतीत आमोजजत कयण्मात आरी. मालेऱी आमक्
ु त अलबजीत फाांगय
आणण ये ल्लेचे अधधकायी माांच्माभयेमे चचाा झारी.

अजनी मेथीर ये ल्ले ऩुर हा ब्रिटीळकारीन असल्माने तो पाय जुना

झारेरा आहे . मालळलाम माऩुरालय लाहतूक क़ोंडी भोठ्मा प्रभाणालय होत
असते. माऩुराचा रयऩोटा जहहएनआमटीने ऩाठवलरा होता. ्मात ऩुराचे

सपेलसांग कयणे अ्मालश्मक असल्माचे नभद
ू केरे आहे . मानस
ु ाय ये ल्ले
प्रळासन आणण नागऩूय भहानगयऩालरका मा ऩुराचे ननरयऺण आजच
कयणाय असल्माची भाहहती आमुक्त अलबजीत फाांगय माांनी हदरी.

मालळलाम ऩर
ु ाच्मा जोड बागात काही त्रट
ु ी आढऱून आल्मास ऩढ
ु ीर आठ
हदलसात ्मा दरू
ु स्त कयण्मात मेणाय आहे .

अजनी मेथीर ये ल्ले ऩर
ु हा लाहतक
ू ीसाठी भोठा पामदे ळीय ठयतो. हा ऩर
ु
दक्षऺण आणण ऩजश्चभ नागऩूयरा जोडणाया ऩुर असल्माने भह्लाचा ऩुर
आहे . हा ऩुर पाय जुना झाल्माने ्माची ऩूणा तऩासणी कयण्मात मेणाय

आहे .तऩासणीभयेमे काही ऩुरालय काही त्रट
ु ी आढऱल्मास ्मालय तातडीने
दरू
ु ताांनी हदरी. ऩर
ु ालय
ु स्ती कयण्मात मेणाय असल्माची भाहहती आमक्
लाहतूकीस अडथऱा होलू नमे म्हणून यस्ता दब
ु ाजके रालण्मात मेणाय

असल्माचे ्माांनी साांधगतरे. ऩुढीर सात हदलसात ऩुरालय यस्ता दब
ु ाजके
रालण्माचे आदे ळही ्माांनी सांफांधधत अधधकाऱमाांना मालेऱी हदरे. ऩर
ु ाची
जस्थती कामभ हटकून याहण्मासाठी ऩुरालय अलजड लाहनाांना फांदी
घारण्मात आरी आहे .

