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पोहरा निीचे सौंियक खुऱणार! 

तुकाराम मंुढे यांच्या मागकिर्कनात खोऱीकरण आणण रंिीकरण 

नागपरू, ता. ५ : वोनेगाल तरालाकडून लाशत मेणाऱ्मा वोभरलाडा, भनीऴनगय, फेवा, शुडकेश्लय 
अवे भागगक्रभण कयीत ऩढेु नागनदीरा मभऱणाऱ्मा ऩोशया नदीचे वौंदमग आता अधधक खुरणाय 
आशे. नारा म्शणून मा नदीकड ेऩाशणाऱ्मा नागरयकाांचा आता खऱ्मा अथागने ऩढुीर २० ददलवानांतय 
ऩोशया नदीकड ेफघण्माचा दृष्टिकोन फदरणाय आशे. कायण भनऩा आमकु्त तकुायाभ भुांढे माांच्मा 
भागगदळगनात मा नदीचे खोरीकयण आणण रां दीकयण शोत अवनू कामगऩतूगतनेांतय ततरा वौंदमागचे लबैल 
प्राप्त शोणाय आशे. 
नागऩयू भशानगयऩामरका दयलऴी रोकवशबागातनू नदी स्लच्छता अमबमान याफवलत.े माअांतगगत 
ळशयातीर नाग नदी, वऩरी नदी आणण ऩोशया नदीची स्लच्छता कयण्मात मेत.े ऩालवाळ्मात 
मेणाऱ्मा ऩाण्मारा अडथऱा तनभागण शोऊ नमे, प्रलाश चाांगरा शोऊन लस्तमाांभध्मे ऩाणी मळर नमे, शा 
तमाभागीर उद्देळ अवत.े ऩालवाळ्माच्मा तोंडालय शोणाये दयलऴीच े काभ मांदा भात्र दोन भदशने 
अगोदय वरुू झारे आशे. 
ऩोशया नदी स्लच्छता अमबमानारा १ एवप्रररा वरुलात झारी. ऩोशया नदी स्लच्छतचेे काभ १३.२० 
ककरोमभियचे अवनू तीन िप्प्मात तमारा वलबागण्मात आरे आशे. ४.२ कक.भी.चा वशकाय नगय त े
नयेंद्र नगय इथऩमतं ऩदशरा िप्ऩा, नयेंद्र नगय त े वऩऩऱा पािा शा ४.६ कक.भी.चा दवुया िप्ऩा 
आणण वऩऩऱा पािा त े नयवाऱा/वलशीयगाल शा ४.४ कक.भी. चा ततवया िप्ऩा अळी मा नदीची 
काभाच्मा दृटिीने वलबागणी कयण्मात आरी आशे. ऩोशया नदीचे ऩदशल्मा आणण दवुऱ्मा िप्प्मातीर 
काभ प्रगतीऩथालय आशे. भागीर ऩाच ददलवाांत ऩोशया नदीतनू भोठ्मा प्रभाणालय गाऱ काढण्मात 
आरा. शा काऱ तमाच लेऱी डम्ऩयच्मा वाशाय्माने इतयत्र िाकण्मात आरा. नदीतनू काढण्मात मेत 
अवरेरा गाऱ लामा जाऊ न देता फाग काभावाठी, खोरगि बागातीर बयण बयण्मावाठी तमारा 
उऩमोगात आणण्मात मेत आशे. नागरयकाांनाशी अगदी भोपत तमाांच्मा फागकाभावाठी शा गाऱ देता 
मेईर, अळी भादशती भनऩा आमकु्त तकुायाभ भुांढे माांनी ददरी आशे. 
ऩोशया नदी ळशयातीर गजफजरेल्मा ऩरयवयातनू लाशत.े भात्र माभध्मे भोठ्मा प्रभाणालय कचया 
िाकरा जातो. माभऱेु ऩरयवयातीर घाण ऩाणीशी मा नदीत जात अवल्माने ऩाणी दवूऴत झारे आशे. 
शेच दवूऴत ऩाणी प्रकक्रमा करून भदैान, उद्मानात लाऩयता माले मावाठी माच नदीलय भनीऴनगय 



मेथे एविीऩी उबायरा जात आशे. यदशलावी लस्तीतनू लाशणाऱ्मा मा नदीच ेवौंदमग लाढाले, शा नदी 
स्लच्छता अमबमानाभागीर शेत ूआशे. मावाठी मा नदीच्मा खोरीकयणावोफतच रां दीकयणाचेशी काभ 
शाती घेण्मात आरे आशे. नदीच्मा दोन्शी फाजूरा जभा शोणाया कचया, भाती शी वदु्धा काढून नदीच े
वौंदमग खुरवलरे जात आशे. 
रॉकडाऊन नांतय जेव्शा नागरयक घयाफाशेय ऩडतीर तवे्शा तमाांना ऩोशया नदीचे रऩ ऩारिरेरे ददवेर, 
अवा वलश्लाव भनऩा आमकु्त तकुायाभ भुांढे माांनी व्मक्त केरा. माऩढेु नागरयकाांनी मा नदीकड े
नारा म्शणून न ऩाशता नदी म्शणूनच तमाचे वौंदमग आणण ऩावलत्र्म जऩाले, अवे आलाशन केर े
आशे. 
नदी स्लच्छतचे्मा मा कामागत भशाभेट्रो, वालगजतनक फाांधकाभ वलबाग, याटट्रीम भशाभागग प्राधधकयण 
आदीांचे वशकामग राबत आशे. मा वलग वलबागाने नदी स्लच्छतवेाठी आलश्मक भमळनयी उऩरब्ध 
करून ददरले्मा आशेत.  

 


