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नागपूर, ता. २९ : भुुंफई उच्च न्मामारमाच्मा ननदेळानुसाय हामटेन्ळन 
राईनच्मा प्रबालऺेत्रातीर यहहलासी ननलासस्थाने तोडण्माचे कामय 
भहानगयऩालरकेच्मा भाध्मभातून कयण्मात मेत आहे. मा कायलाईद्लाये 
फेघय झारेल्मा नागरयकाुंना १५ हदलसात सयकायी मोजनेच्मा भाध्मभातून 
नलीन घय द्मा, असे ननदेळ भहाऩौय सुंदीऩ जोळी माुंनी हदरे. 
उच्च न्मामारमाच्मा आदेळाचे ऩारन कयीत भनऩाद्लाये गगयी कॉरनी, 
जाटतयोडी ऺेत्रातीर घये तोडण्मात आरी. ळुक्रलायी (ता.२९) भहाऩौय 
सुंदीऩ जोळी माुंनी गगयी कॉरनी मेथे बेट देउन पऩडीताुंळी सुंलाद साधरा. 
मालेऱी नगयसेलक पलजम चुटेरे माुंनी नागरयकाुंच्मा सभस्माुंळी अलगत 



केरे. न्मामारमाच्मा आदेळाभुऱे अनेक कुटुुंफे फेघय झारी आहेत. तमाुंच्मा 
डोक्मालयीर छत गेल्माने कुटुुंफे यस्तमालय आरी आहेत. मा नागरयकाुंना 
भनऩातपे भदत कयण्मात माली, अळी भागणीही मालेऱी नगयसेलक चुटेरे 
माुंनी केरी. 
भनऩा ल याज्म ळासनाच्मा ननधीतून फीएसमूऩी मोजनेंतगयत झझुंगाफाई 
टाकऱी मेथे सदननका उऩरब्ध आहेत. मा सदननकाुंभध्मे ककचन, फेडरूभ, 

हॉर मासह प्रसाधगहृ, पलद्मुत, ऩाण्माची व्मलस्थाही कयण्मात आरी आहे. 
मा हिकाणी पऩडीताुंना घये देण्मात मेतीर, असे आश्लासन भहाऩौय सुंदीऩ 
जोळी माुंनी मालेऱी हदरे. पऩडीताुंना घय उऩरब्ध करून देण्माफाफत 
तातडीने आलश्मक कामयलाही कयण्माचेही ननदेळ तमाुंनी हदरे. मालेऱी 
कामयकायी अलबमुंता (स्रभ) याजेंद्र यहाटे उऩस्स्थत होत.े 
**** 

 

फॉम्फे उच्च न्मामारम के ननदेळानुसाय हाई टेंळन राइन के नीच ेयहनेलारे ननलालसमों के भकानों 
को तोड़ने का कामय भहानगय ऩालरका के भाध्मभ से ककमा जा यहा है. पऩछरे हदनों गगयी 
कॉरोनी, जाट नतयोड़ी ऺेत्र भें बी अदारत के ननदेळ ऩय कुछ घयो को ध्लस्त ककमा गमा था. 
इन  फेघय नागरयको को  १५ हदनों भें सयकायी मोजना के भाध्मभ से नमा घय देने का ननदेळ 
भहाऩौय श्री सुंदीऩ जोळी ने स्रभ पलबाग को हदमा.  
 भहाऩौय सुंदीऩ जोळी ने ळुक्रलाय को गगयी कॉरोनी के ऩीड़ड़त नागरयको से भुराकात की. मह 
सबी यस्ते ऩय आ चकेु है, उनके ऩास लसय  छुऩाने को कोई स्थान नहीुं है. नगयसेलक पलजम 
चटुीरे ने उनको नागरयको की जानकायी दी तथा उनकी भदद कयने का आग्रह ककमा. भहाऩौय ने 
नागरयको को आश्लासन हदमा की उनको फी एस मू ऩी मोजना के अुंतगयत भकान उऩरब्ध कयामे 
जामेंगे. इस मोजना के अुंतगयत नायी तथा झझुंगाफाई टाकरी भें नागरयको को ऩक्के घय हदए 
जामेंगे. इस घय भें ककचने, फैडरूभ, हॉर, तथा टॉमरेट्स बी है. साथ ही इरेस्क्िक कपहटुंग ल 
नरों  की कपहटुंग उऩरब्ध कयाई गई है. इन घयो का ननभायण कयने के लरए भनऩा, याज्म सयकाय 
तथा कें द्र सयकाय  ने यालळ उऩरब्ध कयाई है. भहाऩौय ने कहा की भनऩा गयीफो को फेघय नहीुं 
होने देगी. याजू याहत,े कामयकायी अलबमुंता, स्रभ पलबाग उऩस्स्थत थे.  
  
 


