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वऩऱी नदी होईऱ स्ळच्छ ळ स ंदर 

आय क्त त काराम म ंढे यांच्या मागकदऴकनात य द्धऩातलीळर नदीस्ळच्छता 
  

नागऩूर, ता. ४ : ‘कोयोना’भुऱे ळशयात अवरेल्मा ‘रॉकडाऊन’चा पामदा घेत नदी स्लच्छता  
अभबमानाच्मा इततशावात ऩहशल्माांदाच भाचच भहशन्मात अभबमानारा वुरुलात झारी आशे. नदी 
स्लच्छता अभबमानाांतगचत पऩरी नदीच्मा स्लच्छतेचे कामच प्रगतीऩथालय अवून भोठ्मा 
प्रभाणात गाऱ काढण्मात आरा आशे. रॉकडाऊननांतय घयाफाशेय ऩडणाऱ्मा नागरयकाांना पऩरी 
नदीचा पलनाअडथळ्माचा आणण गाऱ, कचयाभुक्त स्लच्छ ल वुांदय प्रलाश अनुबलता मेणाय 
आशे. 
नदी स्लच्छता अभबमानाच्मा भाध्मभातून गाऱ काढून नदीच ेखोरीकयण आणण 
रुां दीकयणशी कयण्मात मेत आशे. पलळऴे म्शणजे नदीभध्मे भोठ्मा प्रभाणालय नागरयकाांतपे 
कचया टाकण्मात मेतो. भात्र दयलऴी शा कचया आणण गाऱ काढून वांयषक भबांतीरा रागून 
ठेलरा जामचा. मालऴी तवे न कयता वांऩूणच गाऱ आणण कचया नदीच्मा फाशेय काढरा जात 
आशे. 
दयलऴी काढरेरा गाऱ आणण कचया नदीच्मा वांयषक भबांतीजलऱ ठेलरा जात अवल्माने तो 
ऩालवाळ्मात ऩुन्शा लाशून नदीतच जामचा. ऩुन्शा जभा झारेरा गाऱ आणण कचऱ्माभुऱे 
ऩाणी लाशून न जाता रगतच्मा लस्तमाांभध्मे भळयामच.े भात्र, मालऴी काढरेरा गाऱ इतयत्र 
नेरा जात अवल्माभुऱे ऩालवाळ्मात शा धोका याशणाय नाशी, अवा पलश्लाव भनऩा आमुक्त 
तुकायाभ भुांढे माांनी व्मक्त केरा. 
मालऴी नदीतून काढरेरा गाऱ शा ज्मा वखर बागात ऩाणी वाचते तेथे टाकण्मात मेत 
आशे. मावोफतच नागरयकाांना तमाांच्मा उद्मानात फागकाभावाठी आलश्मकता अवेर तय शा 
गाऱ उऩरब्ध करून देण्मात मेत अवल्माच ेभनऩा आमुक्त तुकायाभ भुांढे माांनी वाांगगतरे. 
आमुक्त तुकायाभ भुांढे माांच्मा भागचदळचनात ऩहशल्माांदाच इतक्मा भोठ्मा प्रभाणालय नद्माांची 
स्लच्छता केरी जात आशे. 



  
  

वऩऱी नदीच ेतीन स्रेचमध्ये काम प्रगतीऩथाळर 

नदी स्लच्छता अभबमानाांतगचत पऩरी नदी स्लच्छता अभबमानाच े कामच प्रगतीऩथालय 
आशे. पऩरी नदी चाय स्रेचभध्मे पलबागण्मात आरी आशे. ४.३ कक.भीचा गोयेलाडा त े
भानकाऩूय एवटीऩी ऩहशरा स्रेच आशे. भानकाऩूय एवटीऩी ते काभठी योड शा ५.३ 
कक.भी.चा दवुया स्रेच, काभठी योड ते जुना काभठी योड नाका शा ३.५ कक.भी.चा ततवया 
स्रेच तय जुना काभठी योड नाका ते ऩुढे ३.६ कक.भी.चा चौथा स्रेच आशे. पऩरी नदीची 
स्लच्छता कयण्मात मेणायी एकूण राांफी १६.७० कक.भी. इतकी आशे. वध्मा पऩरी नदीच्मा 
तीन स्रेचभध्मे काभ प्रगतीऩथालय अवून भोठ्मा प्रभाणात तेथनू गाऱ उऩवण्मात आरा 
आशे. पऩरी नदी स्लच्छतेवाठी ५ ऩोकरेन, ३ जेवीफी आणण ६ हटप्ऩय कामचयत आशेत. नदी 
स्लच्छतेच ेकाभ मुद्धऩातऱीलय कयण्मात मेत आशे. २७ भाचच योजी काभाचा प्रायांब झारा. 
२० हदलवाांत नदी स्लच्छता ऩूणच कयण्माच े उहिष्ट ठेलण्मात आरे आशे. रॉकडाऊन 
अवल्माभुऱे ळशयातीर वलचच नागरयक घयात आशेत. रॉकडाऊनऩूली नागरयकाांनी फतघतरेरी 
नदी गाऱ आणण कचया अवरेरी शोती. नदीरा प्रलाश नव्शता. रॉकडाऊननांतय रोकां  जेव्शा 
घयाफाशेय ऩडतीर तेव्शा रोकाांना नदीचा पलना अडथळ्माचा प्रलाश हदवेर, अवा पलश्लाव 
भनऩा आमुक्त तुकायाभ भुांढे माांनी व्मक्त केरा. 
  

महामेरोसह वळवळध वळभागाच ेसहकायक 
नदी स्लच्छता अभबमान रोकवशबागातून शोत अवते. मावोफतच ळावनाच्मा पलपलध 
पलबागाचशेी मात वशकामच भभऱते. मालऴी वुरू अवरेल्मा नदी स्लच्छता अभबमानात 
भशाभेरोवश याष्रीम भशाभागच प्रागधकयण, वालचजतनक फाांधकाभ पलबाग माांचे वशकामच भभऱत 
आशे. मावोफतच भनऩाच्मा वालचजतनक आयोग्म अभबमाांत्रत्रकी, स्लच्छ बायत भभळन, माांत्रत्रकी 
अभबमाांत्रत्रकी, उद्मान पलबाग मा वलाांचा वभन्लम अवून प्रतमेक पलबागाच्मा जफाफदाऱ्मा 
तनश्श्चत कयण्मात आल्मा आशेत.   

  

पोटो कॅप्ळन : पोटो १ - नदी स्लच्छता अभबमानाअांतगचत स्लच्छ कयण्मात आरेरे पऩरी नदीच े
ऩात्र 

पोटो २ - नदी स्लच्छतेचे कामच वुरू अवून रलकयच पऩरी नदीच्मा मावायख्मा अन्म ऩात्राांचशेी 
रूऩ ऩारटणाय आशे. 

 


