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प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. २८ जानेळारी २०१९

खल्
ु या खासगी

भख
ू ंडाबाबतचे धोरण
ननश्चचत करा!

ऩाऱकमंत्री चंद्रऴेखर बाळनकुले यांचे ननदे ऴ :

भूखंड स्ळच्छ ठे ळणे ही माऱकाची जबाबदारी,
अन्यथा दं ड

नागऩरू , ता. २८ : ळशयातीर खावगी भारकीचे शजायो बख
ू ंडांच्मा बस्
ू लाभींचा ऩत्ता

नवल्माभऱ
ु े जय त्मालय कचया वाचरा अवेर तय दं डात्भक कायलाई कयण्मात
अडथऱा मेतो. कय लवर
ु ीशी फाधीत शोते. माभऱ
ु े माऩढ
ु े ळशयातीर जेलढे खावगी

बख
ू ंड रयक्त ऩडरेरे आशे त त्मालय नागऩयू भशानगयऩालरकेने नोटीव परक रालाला.
ददरेल्मा भद
ु तीच्मा आत बख
ू ंडभारकाने भनऩाळीव वंऩकक केरा नाशी तय ते जप्त

कयण्मात माले, अवे ननदे ळ ऩारकभंरी ी चंरशेळेखय फालनकुऱे मांनी ददरे. माऩढ
ु े
कुठल्माशी रयक्त बख
ू ंडालय कचया वाचणाय नाशी. जय तवे शोत अवेर तय बख
ू ंड
भारकालय दं डात्भक कायलाई कयण्माचेशी त्मांनी ननदे लळत केरे.
नागरयकांच्मा वभस्मा

ऐकून घेण्मावाठी आणण त्मालय तातडीने उऩाममोजना

कयण्मावाठी ऩारकभंरी ी चंरशेळेखय फालनकुऱे झोनननशाम जनवंलाद कामकक्रभ घेत
आशे त. माअंतगकत वोभलायी (ता. २८) शनन
ु भाननगय झोन मेथे जनवंलाद कामकक्रभाचे

आमोजन कयण्मात आरे शोते. मालेऱी ऩारकभंरी ी चंरशेळेखय फालनकुऱे मांच्मावश

भशाऩौय नंदा जजचकाय, आमक्
ु त अलबजीत फांगय, शनभ
ु ान नगय झोन वबाऩती
वलळाखा फांत,े जरप्रदाम वलभती वबाऩती वऩंटू झरके, अनतरयक्त आमक्
ु त यलींरशे
ठाकये , याभ जोळी, नगयवेवलका उऴा ऩॅरट, कल्ऩना कंु बरकय, ळीतर काभडे, लररा

शाथीफेड, भंगरा खेकये , भाधयु ी ठाकये , वलद्मा भडाली, नगयवेलक वतीळ शोरे, अबम
गोटे कय, दीऩक चौधयी, बगलान भें ढे, नये ळ भानकय मांची उऩजस्थती शोती.

ळशयातीर स्लच्छतेवंदबाकतीर अनेक तक्रायी ऩारकभंत्रमांच्मा जनवंलाद कामकक्रभात

आल्मा शोत्मा. रयक्त बख
ू ंडालय शोणाऱ्मा कचऱ्माभऱ
ु े , लाढणाऱ्मा लनस्ऩतींभऱ
ु े
ऩरयवयातीर नागरयकांना री ाव शोतो. वालकजननक दठकाणी शोणाऱ्मा कचऱ्माच्मा अनेक

तक्रायी करूनशी तो स्लच्छ केरा जात नाशी. कचया उचरणाऱ्मा गाडमांभध्मे
अननमलभतता आशे , अळा अनेक तक्रायी ऐकल्मानंतय ऩारकभंरी ी चंरशेळेखय फालनकुऱे

मांनी प्रत्मेक झोन कामाकरमांनी दोन जेवीफी ककयामाने घेऊन अळा रयक्त प्रॉटलयीर

लनस्ऩती भऱ
ु ावकट काढण्माव वांगगतरे. रयक्त प्रॉटलयीर कचऱ्मावंदबाकत दं डात्भक

कायलाई कयण्मात वंफंगधत भारकांचा ऩत्ता नवल्माने व्मत्मम मेत,े अवे स्लच्छता

अगधकाऱ्मांनी वांगताच तातडीने मावंदबाकत धोयण तमाय कयण्माचे ननदे ळ ऩारकभंरी ी

चंरशेळेखय फालनकुऱे मांनी ददरे. भनऩाने नोटीव रालल्मानंतय वलशीत भद
ु तीत बख
ू ंड
भारकाने वंऩकक वाधरा नाशी तय तो जप्त कयण्मात माला, अवे ननदे ळशी ददरेत.

स्लच्छता वलेषणात नागरयक वशकामक कयण्माव तमाय आशे त. ऩयं तु नागरयकांच्मा
तक्रायीशी भनऩाने तातडीने वोडलामरा शव्मा, अवे ते म्शणारे.
रस््याळर उभ्या असऱेल्या गाडयांळर कारळाई करा
जगनाडे चौकातीर बायत भक
ू -फधीय वलद्मारमाच्मा वंचारकांनी जन्
ु मा वलक्रीकरयता
अवरेल्मा गाडमा ळाऱे वभोय यस्त्मालयच उभ्मा केल्मा जातात, अळी तक्राय केरी. मा
उभ्मा

गाडमांभऱ
ु े

ऩरयवयाची

स्लच्छता

शोत

नाशी.

अऩघाताचे

प्रभाण

लाढरे

अवल्माचे त्मांनी वांगगतरे. मा वलऴमाची गांबीमाकने दखर घेत ळशयात अळी लाशने

ज्मा-ज्मा दठकाणी उबी अवतीर आणण ज्माभऱ
ु े अऩघाताचा धोका लाढरा आशे ,
अळा

लाशन

भारकांलय

अथला

व्मालवानमकांलय

कायलाई

कयण्माचे

ननदे ळ

ऩारकभंत्रमांनी ददरे. मावंदबाकत भनऩा आमक्
ु तांनी ऩोलरवांच्मा वशकामाकने वंऩण
ू क
ळशयात वलळेऴ भोशीभ याफवलण्माचे ननदे लळत केरे.
उद्यान आणण मोकळ्या मैदानात सीसीटीव्ही
शनभ
ु ाननगय झोन अंतगकत मेणाऱ्मा त्ररी ळताब्दी भैदानात योड योलभमोंचा वंचाय
अवतो. त्माचा री ाव ऩरयवयातीर नागरयकांना शोतो. मा बागात ऩोलरव गस्त
लाढवलण्माची

भागणी

एका

तक्रायीद्लाये

कयण्मात

आरी.

त्मालय

फोरताना

ऩारकभंत्रमांनी अळा भैदानात वीवीटीव्शी कॅभेये रालण्माचे ननदे ळ ददरे. नावप्र
ु रा ६०
भैदानांवाठी ६० कोटी रुऩमे लभऱणाय आशे त. माभध्मे ६० भैदानालय वीवीटीव्शीचा
वभालेळ कयण्माचे आदे ळशी त्मांनी नावप्र
ु अगधकाऱ्मांना ददरे. उद्मानांभध्मेशी स्भाटक
लवटी प्रकल्ऩाच्मा भाध्मभातून वीवीटीव्शी रालण्माचे त्मांनी वांगगतरे.
ऴालांबाबत धोरण ठरळू
भनऩाच्मा ज्मा ळाऱांभध्मे वलद्माथी कभी आशे त अळा ळाऱा खावगी ळाऱांकडे
दे ऊन वाभंजस्म कयाय कयण्मात माला. त्मा खावगी वंस्थांना चारवलण्माव दे ण्मात

माव्मात, अळी वच
ू ना एका नागरयकाने जनवंलाद कामकक्रभात केरी. ह्मा भद्
ु माचे

कौतुक कयीत ऩारकभंत्रमांनी मालय नक्की वलचाय कयण्मात मेईर, अवे वांगगतरे.
माफाफतशी एक धोयण ठयवलण्मात मेईर, अवेशी ते म्शणारे.

म्हाडाकडून ळसऱ
ु ी होणाऱ्या ‘ग्राऊंड रे ट’संदभाकत बैठक
म्शाडाच्मा लवाशतीत याशणाऱ्मा अनेक नागरयकांनी ग्राऊंड ये ड, यजजस्री आदींफाफतच्मा
तक्रायी केल्मा.

म्शाडाच्मा अनेक

लस्त्मा भनऩाकडे

शस्तांतयीत झाल्मानंतयशी

म्शाडाकडून ग्राऊंड ये ट आणण वेला ळल्
ु क लवर
ू केरे जाते. माफाफत ऩारकभंत्रमांनी
आश्चमक व्मक्त केरे. भारी , तवा ननमभ अवल्माचे अगधकाऱ्मांनी वांगगतरे. म्शाडाच्मा

यजजस्री कयतानाशी नागरयकांना री ाव शोतो, अळी तक्राय नागरयकांनी केरी. माची

गंबीय दखर घेत ऩारकभंरी ी चंरशेळेखय फालनकुऱे मांनी मावंदबाकत स्लतंरी  फैठक

रालन
ू आणण मा वंऩण
ू क प्रकायाची भादशती घेऊन नागरयकांना ददरावा दे ण्माफाफत
आश्लस्त केरे.

