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मोबाईऱ टॉळरसाठी 
तातडीने नळे धोरण 

तयार करा! 

ऩाऱकमंत्री चंद्रऴखेर बाळनकुले याचें ननरे्दऴ : 
धंतोऱी झोनच्या जनसंळार्द कायकक्रमात दर्दऱे 

समस्या सोडवळण्याचे आश्ळासन 

नागऩरू, ता. २१ : घराांळर आणण अन्य इमारत ांळर ऱागऱेल्या मोबाईऱ टॉळरचा अनके 
नागररकाांना त्राश षोतो आषे. याशांदर्ाात तातड न ेनळे धोरण तयार करण्यात याळे. 



तोऩयतं त्या टॉळरऱा ऩरुवळण्यात येणारी ळ ज बांद करण्यात याळ . शषायक 
आयकुताांच ेऩत्र प्राप्त झाल्याशऴळाय ळ ज वळतरण कां ऩन ने ळ जऩरुळठा ऩळूाळत करू 
नये, अशे ननदेऴ नागऩरू जजल््याच ेऩाऱकमांत्र  चांद्रऴखेर बाळनकुले याांन  ददऱे. 

नागररकाांच्या शमस्या ऐकून घेण्याशाठी आणण त्याळर तातड न े उऩाययोजना 
करण्याशाठी ऩाऱकमांत्र  चांद्रऴखेर बाळनकुले झोनननषाय जनशांळाद कायाक्रम घेत 
आषेत. याअांतगात शोमळारी (ता. २१) धांतोऱी झोन येथे जनशांळाद कायाक्रमाच े
आयोजन करण्यात आऱे षोत.े याळेल  ऩाऱकमांत्र  चांद्रऴखेर बाळनकुले याांच्याशष 
मषाऩौर नांदा जजचकार, स्थाय  शशमत च े शर्ाऩत  ळ रेंद्र कुकरेजा, धांतोऱी झोन 
शर्ाऩत  वळऴाखा बाांते, अनतररकत आयकुत रळ ांद्र ठाकरे, राम जोऴ , नगरशेळक 
वळजय चटेुऱे, प्रमोद चचखऱे, र्गळान मेंढे, नगरशेवळका ळांदना र्गत, ऱता काडगाये, 

षवाऱा शाबले, र्ारत  बुांदे, वळऴाखा मोषोड, जयश्र  ळाड र्स्मे याांच  उऩजस्थत  षोत . 

धांतोऱी झोनअांतगात अशऱेल्या टॉळरशांदर्ाात नागररकाांच्या अनके तक्रारी षोत्या. या 
तक्रारीांच  दखऱ घेत ऩाऱकमांत्र  चांद्रऴखेर बाळनकुले याांन  मोबाईऱ टॉळरशांदर्ाात 
धोरण ठरवळण्याच े ननदेऴ ददऱे. जनशांळाद कायाक्रमाऩळूी एकूण ४० आणण 
कायाक्रमादरम्यान २० अशे एकूण ६० अजा प्राप्त झाऱे षोते. चचचर्ळन येथ ऱ 
क्राऊन शोशायटीमध्ये एकूण १४ प्ऱॉटमधनू नाशपु्रने चकुीचा रस्ता टाकल्याच  बाब 
तेथे राषणाऱ्या ज्येष्ठ नागररकाांन  ऩाऱकमांत्रयाांच्या ऱसात आणनू ददऱी. ८० षजार 
रुऩये र्रून मोजण  केऱी. शमुारे अड च कोटी रुऩये वळकाश ऴलु्क र्रऱे. अशे 
अशतानाषी नाशपु्र वळकाशकामे करीत नशल्याचा आरोऩ नागररकाांन  केऱा. 
याशांदर्ाात र्मूाऩन अचधकारी, नाशपु्रच्या अचधकाऱ्याांन  एकत्र बठैक घेऊन तातड ने 
षी शमस्या शोडवळण्याच े ननदेऴ ऩाऱकमांत्र  चांद्रऴखेर बाळनकुले याांन  ददऱे. 
बार्लूखेडा, ऩाळात नगर, जयर् म चौक येथ ऱ स्ळच्छतशेांदर्ाात ऱषी तक्रारी 
नागररकाांन  केल्या. या शळा शमस्या तातड ने शोडवळण्याच े ननदेऴ ऩाऱकमांत्रयाांन  
ददऱे. गाांध शागर तऱाळात ऱ कचरा ननयशमत काढण्यात याळा आणण ऱगतच े
अनतक्रमणषी काढण्यात याळ,े याशांदर्ाात ऱ एक अजा जनशांळाद कायाक्रमात षोता. 
याळर गाांध शागरच्या शौंदयीकरणाचा प्रस्ताळ ऴाशनाकड ेअशल्याच  मादषत  धांतोऱी 



झोनच्या शषायक आयकुत जस्मता काले याांन  ददऱी. ऱोककमा वळर्ागाऴ  शांबांचधत 
१३ तक्रारी षोत्या. या शळा तक्रारीांऩकैी आळश्यक तक्रारीांच  मौका चौकऴ  करून 
तक्रारकत्यांना न्याय देण्याच े ननदेऴ ऩाऱकमांत्र  बाळनकुले याांन  शांबांचधत 
अचधकाऱ्याांना ददऱे. दवूवत ऩाण्याच्या तक्रारीांच  गांर् र दखऱ घेत त्या तातड ने 
शोडवळण्याच ेननदेऴषी ऩाऱकमांत्रयाांन  ददऱे. 

धांतोऱी झोनअांतगात आऱेल्या तक्रारीांचा आधार घेत ज  ऱषान मोठी बाांधकामाच  
कामे आषेत ळ अन्य कामाांचा प्रस्ताळ नगरशेळकाांच्या शषकायाान े अचधकाऱ्याांन  
तातड ने तयार कराळा. आठ त ेदषा कोटीांच  तरतूद या कामाांशाठी करण्यात येईऱ, 

अशे ऩाऱकमांत्र  चांद्रऴखेर बाळनकुले याांन  याळेल  शाांचगतऱे. शन २०११ ऩळूीच्या 
अनतक्रमण धारकाांना ऴाशन माऱकी षककाच े ऩटे्ट ळाटऩ करीत आषेत. शळांशाठी 
आरोग्य योजनअेांतगात ऩाच ऱाखाांचा वळमा काढल्या जात आषे. शळांशाठी अन्न 
याअांतगात आता केशरी काडााधारकाांनाषी धान्य शमलणार अशल्याच ेत्याांन  शाांचगतऱे. 
शोऱर ग झरषी आता ८० टकके शबशशड न े देत अशल्याच े ऩाऱकमांत्र  चांद्रऴखेर 
बाळनकुले याांन  शाांचगतऱे. धांतोऱी झोनच्या जनशांळाद कायाक्रमात तुऱनेने तक्रारी 
कम  आल्यात. याशाठी त्याांन  शषायक आयकुत जस्मता काले याांच्याशष अन्य 
अचधकाऱ्याांच ेअशर्नांदन केऱे. कायाक्रमाऱा धांतोऱी झोनअांतगात येणाऱ्या प्रर्ागात ऱ 
नागररक उऩजस्थत षोते. 

 


