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नागरयकांच्मा भुरबूत सुवलधांफाफत 
तातडीने कामकलाही कया   

ऩारकभंत्री चंद्रळेखय फालनकुऱे मांचे ननरे्दळ : 
रक्ष्भीनगय झोनभध्मे जनसंलार्द 

  

नागऩयू, ता. ११ : ऩाणी, लीज, गडय राईन, अततक्रभण, स्लच्छता, नाल्माच्मा 
वभस्माांफाफत नागरयकाांना दययोजच त्राव वशन कयाला रागत आशे. मा वभस्मा 
वोडवलण्मावाठी वांफांधधत वलबागाांनी तातडीन ेदखर घेऊन त्लरयत कामयलाशी कया, अवे 
तनदेळ ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी ददरे. 

  

रक्ष्भीनगय झोनभध्मे ‘जनवांलाद’ कामयक्रभात वोभलायी (ता.११) ऩारकभांत्री चांद्रळखेय 
फालनकुऱे माांनी नागरयकाांच्मा वभस्मा जाणून घेतल्मा ल त्मा वभस्मा 
वोडवलण्मावाठी अधधकाऱमाांना तनदेशळत केरे. वलकाव नगय मेथीर गांगाधययाल 
पडणलीव क्रीडा वांकुर ऩरयवयात आमोजजत ‘जनवांलाद’ कामयक्रभारा भशाऩौय नांदा 
जजचकाय, स्थामी वशभती वबाऩती लीयेंद्र कुकयेजा, वत्ता ऩषनेते वांदीऩ जोळी, 
रक्ष्भीनगय झोन वबाऩती प्रकाळ बोमय, अजननळभन वशभती वबाऩती रशुकुभाय 
फेशत,े क्रीडा वशभती उऩवबाऩती प्रभोद तबाने, नगयवेवलका वोनरी कडू, ऩल्रली 
श्माभकुऱे, शभनाषी तरेगोटे, रक्ष्भी मादल, लतनता दाांडकेय, नगयवेलक रखन मेयलाय, 



ककळोय लानखेड,े अततरयक्त आमकु्त यलीांद्र ठाकये, अततरयक्त आमकु्त याभ 
जोळी, वशामक आमकु्त शभरीांद भेश्राभ माांच्मावश वलवलध वलबागाांच े वलबागप्रभखु ल 
वलवलध ळावकीम कामायरम, तवेच ओवीडब्लल्म,ू एवएनडीएरच े ऩदाधधकायी उऩजस्थत 
शोत.े 
  

मालेऱी रक्ष्भीनगय झोनभधीर वभुाये ५० तक्रायीांचा ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे 
माांनी तनऩटाया केरा. वोनेगाल मेथीर वप्रमदळयनी अशबमाांत्रत्रकी 
भशावलद्मारमाजलऱीर वोवामटीभध्मे कुत्र ेल डुकयाांचा त्राव शोत अवल्माची तक्राय 
मालेऱी नागरयकाांनी केरी. वांऩणूय ळशयात शी वभस्मा अवनू डुक्कय ऩकडणे ल 
कुत्रमाांच्मा नवफांदीवांफांधी कां त्राट प्रकक्रमा ऩणूय झारी आशे. त्माभऱेु त्लरयत मावांफांधी 
कामयलाशी ऩणूय कयण्माच ेतनदेळ ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी ददरे. माशळलाम 
ऩरयवयात वपाई कभयचायी तनमशभत मेत नवल्माने नागरयकाांना त्राव वशन कयाला 
रागतो. वपाई कभयचाऱमाांचा काभचकुायऩणा टाऱण्मावाठी ऩरयवयातीर 
वोवामटीभध्मे भनऩाच्मा यजजस्टयलय त्माांची दययोज तनमशभत शजेयी घेण्मात माली 
ल त्मानवुायच वपाई कभयचाऱमाांना लेतन देण्माचशेी ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे 
माांनी तनदेशळत केरे. 
  

दीषाबभूीच्मा भखु्म द्लायाऩढेु भशाऩरुूऴाांची ऩसु्तके ल इतय वादशत्म वलक्री 
कयणाऱमाांना स्थामी स्लरूऩाची जागा देण्माची भागणी वांफांधधत दकुानदायाांनी केरी. 
दीषाबभूी वलकावाचा १०० कोटीांचा प्रान तमाय कयण्मात मेत अवनू माभध्मे 
वलके्रत्माांना जागा देण्माच्मा कामयलाशीवांफांधी १८ डडवेंफयरा वांफांधधत वलबागाच्मा 
अधधकाऱमाांची फठैक फोरावलण्माच े तनदेळशी ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी 
ददरे. 
  

झोनभध्मे वलवलध बागात अततक्रभण करून झोऩडऩट्टम्ा तमाय कयण्मात आल्मा 
आशेत. इथे गडयराईन, शवलय राईन नवल्माने ऩरयवयात दगुधंी ऩवयरेरी अवते. 
अततक्रभण स्थऱालय वांफांधधत अधधकाऱमाांनी प्रत्मष बेट देऊन वले कयाला आि ण 
त्माचा अशलार वादय करून आलश्मक कामयलाशी कयण्माच े त्माांनी तनदेळ ददरे. 



अजनी मेथे भारकी शक्क ऩटे्ट देण्माफाफतच्मा भागणीफाफतशी मेत्मा वात ददलवात 
कुणाच्मा भारकीतीर आशे. मावांफांधी आलश्मक ती तऩावणी करून अशलार वादय 
कयण्माचशेी ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी तनदेशळत केरे. 
  

अततक्रभणाभऱेु ऩयवोडी षेत्रातीर यस्ता अरां द झारा अवल्माची तक्राय मालेऱी 
कयण्मात आरी. वांफांधधत अततक्रभणधायकाांना नोटीव फजालनू यस्ता भोकऱा 
कयण्माफाफत मेत्मा १५ ददलवात कामयलाशी कयण्माचशेी ऩारकभांत्री चांद्रळखेय 
फालनकुऱे माांनी तनदेळ ददरे. माशळलाम ऩरयवयात वलद्मतु व्मलस्थेफाफत त्लरयत 
कामयलाशी कयणे ल यस्त्माच्मा फाांधकाभावांफांधी १५ ददलवात वांफांधधत अधधकाऱमाांनी 
प्रत्मष दठकाणी बेट देऊन अडथऱे दयू करून कामयलाशी कयण्माचशेी त्माांनी तनदेशळत 
केरे. 
  

खाभरा भागायलयशी दकुानदायाांनी पुटऩाथलय ळडे ल ओटे तमाय केरे आशेत. अळा 
दठकाणी एकदा कायलाई केल्मानांतयशी ऩनु्शा तीच वभस्मा उद् बलते. अळात 
झोनस्तयालय अततक्रभण ऩथक तमाय करून कठोय ऩवलत्रा घेत कामभची जप्ती 
कयण्माची तनमशभत कायलाई कयण्माच ेतनदेळशी ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी 
ददरे. माशळलाम यस्त्मालय बयणाऱमा फाजी फाजायाांलयशी मा ऩथकाभापय त कामयलाशी 
कयण्माच ेत्माांनी तनदेशळत केरे. 
  

यदशलावी षेत्रातीर नाल्माभध्मे घयातीर वाांडऩाणी वोडल्मान ेनागरयकाांना त्राव शोत 
अवल्माची तक्राय मालेऱी कयण्मात आरी. नाल्माच े मोनम फाांधकाभ करून गडय 
राईनवाठी मोनम व्मलस्था मावांफांधी वले कयणे, डडझाईन तमाय करून त्मावांफांधी 
आलश्मक भादशती रलकयात रलकय वादय कयण्मात माली. याज्म ळावनाकडून तनधी 
देऊन शे काभ तातडीने कयण्मात मेईर, अवे ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी 
वाांगततरे. 
  

ऩयपेक्ट वोवामटीभध्मे ऩालवाळ्मात नागरयकाांच्मा घयात ऩाणी शळयण्माच्मा 
तक्रायीलय दखर घेत शी वभस्मा वोडवलण्मावाठी आलश्मक प्रकक्रमा ऩणूय करून 



त्लयीत कामयलाशी कयण्माचशेी त्माांनी तनदेशळत केरे. रक्ष्भीनगय ऩरयवयात अनेक 
लऴांऩावनू फांदालस्थेतीर लाशने यस्त्माच्मा कडरेा उबी अवल्माने अऩघाताचा धोका 
तनभायण शोत आशे. मावांफांधी लाशतकू ऩोशरव वलबागाच्मा भदतीने कामयलाशी कयण्माच े
ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी तनदेळ ददरे. 
  

माशळलाम ळशयातीर वलद्मतु व्मलस्था नवरेल्मा दठकाणी त्लरयत वलद्मतु ददले 
रालणे, शवलय राईन, ग्रीन जजभ माफाफतशी तातडीने कामयलाशी कयण्माच े तनदेळ 

ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी ददरे. जनवांलादभध्मे तनणयम न शोऊ ळकरेल्मा 
वभस्माांफाफत वांफांधधत वलबागाांवोफत फठैक फोरालनू रलकयात रलकय वभस्मा भागी 
रालण्माचशेी आश्लावनशी मालेऱी ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी ददरे. 

 


