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েলশন শ াফট তির হল
লকডাউেনর মেধ এই কাজ স
ফেলেছ অ াফকনস।
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#কলকাতা: ভারেতর গভীরতম
কলকাতায়।
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দেশর গভীরতম

ভি েলশন শ াফট। এই শ াফেটর যা গভীরতা তােত এক ট
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েজন। যখান িদেয় আপৎকালীন পিরি িতেত অত

কের িনেয় আসা যােব যা ীেদর। এই ভি েলশন শ াফট যখােন বানােনা হেয়েছ, তার একিদেক হগলী নদী পেরােলই হাওড়া
মহাকরণ মে া
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শন থেক মহাকরেণর মেধ দুর

ম ােনজার সত নারায়ণ জািনেয়েছন, "সুড়ে র মেধ অ
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হওয়া উিচত

২ িকিম। ফেল মােঝর অংেশ ভি েলশন শ াফট ভীষণ জ ির। এই

েজন বা হাওয়া পাঠােনা ভীষণ জ ির। তা এই ভি েলশন শ াফট িদেয়

পাঠােনা হেব। এছাড়া শ াফেটর সােথ জুেড় দওয়া হেব দু'িদেকর লাইন। ফেল কানও আপৎকালীন পিরি িতেত যা ীেদর উ ার করেত গেল এই
শ াফট ভীষণ জ ির।"
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কের ফেলেছ অ াফকনস। এখন কাজ চলেছ দু'িদেকর সুড়ে র সােথ শ াফট জাড়ার কাজ। য জায়গায় এই

শ াফট বানােনা হেয়েছ, স ট অত

ঝু ঁ িকপূণ কাজ িছল। িবেশষ কের পােশ রেয়েছ হগলী নদী। এছাড়া রেয়েছ চ

িগেয় জল র উেঠ যাওয়ায় কাজ ব

করেত হয়। কারণ এখােন অ াকুইফার থাকার কারেণ। তেব টকিনক াল চ ােল

েরেলর লাইন।।একবার কাজ করেত
সামেল সই কাজ কের ফলল

িনমাণ কারী সং া অ াফকনস।
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