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नागपूर,ता. २७ : ऩाण्माचे लरकेज ळोधण्मावाठी वुरू केरेल्मा भोहशभेत 
इतलायी मेथीर शोरवेर क्रॉथ भाकेटजलऱ लल्रबाचामय चौक (नंगा 
ऩुतऱा) मेथे यस्त्माच्मा वात पूट खारी ऩुयातन नारा वाऩडरा. वलळेऴ 
म्शणजे भशाऩौय वंदीऩ जोळी मा जागेरा बेट देऊन वदय नाल्माच्मा 
ऩुनर्नयभायणाचे आदेळ हदरेत. 
भागीर १५ हदलवांऩावून वकाऱी ८.३० त े११.३० आणण दऩुायी २ त े३.३० 
दयम्मान भोठ्मा प्रभाणात शोरवेर क्रॉथ भाकेट जलऱीर लल्रबाचामय 
चौक (नंगा ऩुतऱा) मेथे यस्त्मालय ऩाणी लाशत शोत.े मावंदबायत 
नागरयकांकडून तक्राय लभऱताच ज्मेष्ठ नगयवेलक दमाळंकय र्तलायी मांनी 
ओ.वी.डब्लल्मू. ल जरप्रदाम वलबागाच्मा अधधकायी ल कभयचा-मांवश 
ऩाण्माचे लरकेज ळोधण्माचा प्रम्न केरा. लायंलाय लरजेक ळोधूनशी न 
वाऩडल्मानंतय यवललायी ऩाणीऩुयलठा फदं कयण्मात आरा. मानंतयशी ऩाणी 



लाशत अवल्माने वदय हठकाणी खोदकाभ कयण्मात आरे. 
खोदकाभादयम्मान यस्त्माच्मा वात पुट खारी नारा अवल्माचे र्नदळयनाव 
आरे. नाल्माचे स्तरॅफ तोडून नाल्मातीर कचया आणण भाती काढण्मात 
आरी. मालेऱी १० भीटय अंतयालय नाल्माच्मा स्तरॅफच्मा खारी १५ इंचची 
जुनी ऩाण्माची लाहशनी अवून ्माखारी स्तलमंचरीत भळीनने टाकण्मात 
आरेल्मा ऑप्टीकर पामफय केफरच्मा ऩाईऩभुऱे वुभाये अडीच पुटाचा 
अडथऱा र्नभायण झाल्माचे हदवून आरे. नाल्माची लबतं दगडाची 
अवल्माने केफर टाकताना दगड कोवऱरे अवालेत ल दगड आणण ऩाईऩ 
माभुऱे कचया जभा शोऊन शऱूशऱू नारा फुजरा अवाला, अळी ळक्मता 
लतयवलरी जात आशे. 
नाल्माची स्तरॅफ तोडून वपाई कयण्मात आल्मानंतय ऩुढे नाल्माचा प्रलाश 
वुयऱीत अवल्माचे हदवून आरे. भनऩा आयोग्म वलबागाचे कभयचायी आणण 
ऩोकरेनच्मा भाध्मभातून नाल्मातीर कचया आणण भाती काढून नाल्माचे 
प्रलाश वुयऱीत कयण्मात आरे. वरग तीन हदलवांच्मा कामायनंतय अखेय 
यस्त्मालरून ऩाणी लाशणे फंद झारे. ज्मेष्ठ नगयवेलक दमाळंकय र्तलायी 
मांच्मा नेतृ् लात उऩअलबमंता यलींद्र फुंधाड,े कर्नष्ठ अलबमंता वुयेंद्र दधेु, 

तांत्रिक वशामक श्री.दभुाने, लरयष्ठ स्तलास्तथ र्नयीषक वुयेंद्र खये, प्रबायी 
स्तलास्तथ र्नयीषक वलऩीन वभंुदे्र मांच्मा वशकामायने वंऩूणय कामयलाशी ऩूणय 
कयण्मात आरी. अर्तव्मस्तत बागातीर लाशतूक वभस्तमा रषात घेता 
लाशतूक ऩोलरवांकडूनशी वशकामय कयण्मात आरे. 
ज्मेष्ठ नगयवेलक दमाळंकय र्तलायी मांनी भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांना 
दयुध्लनीलरून भाहशती देताच ्मांनी वदय बागाची ऩाशणी केरी. काभाचे 
गांबीमय रषात घेत नाल्माच्मा हठकाणी फांधकाभाफाफत ्लयीत नस्तती 



तमाय करून तातडीने काभ वुरू कयण्माचे र्नदेळ भशाऩौय वंदीऩ जोळी 
मांनी गांधीफाग झोनचे वशामक आमुक्त अळोक ऩाटीर मांना हदरे.   

 


