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नागऩयू, ता. १५ : ऱक्ष्मीनगर झोनमधीऱ बंडू शोनी ऱे-आउट ऩररशरात छत्रऩती 
शंभाजी मषाराज चौक ते आयटीऩाकक  मागाकऱगत मागीऱ दोन ळवाकऩाशनू टं्रक ऱाईन 
टाकण्याच ेकाम शरुू आषे. टं्रक ऱाईनशाठी खणण्यात आऱेल्या खड्ड्यांमलेु अनेकदा 
अऩघाताची स्थथती ननमाकण षोत आषे. शऴळाय ऩररशरातीऱ नागररकांनाषी अनके 
शमथयांचा शामना कराळा ऱागत आषे, त्यामलेु येत्या १५ ददळशात तातडीन ेषे काम 
ऩणूक करा, अशे ननदेऴ मषाऩौर नंदा स्जचकार यांनी ददऱे. 
  



‘मषाऩौर आऩल्या दारी’ उऩक्रमांतगकत ऱक्ष्मीनगर झोनमधीऱ दौऱ्यात ननदऴकनाश 
आऱेल्या प्रऱंबबत शमथयांच्या ननरशणाशंदभाकत ऴकु्रळारी (ता.१५) मषाऩौर नंदा 
स्जचकार यांच्या अध्यसतेत बठैकीच ेआयोजन करण्यात आऱे. याळेली मषाऩौर नंदा 
स्जचकार बोऱत षोत्या. बठैकीत अस्ननऴमन ळ वळद्यतु वळऴवे शशमती शभाऩती 
ऱषुकुमार बेषत,े क्रीडा शशमती उऩशभाऩती प्रमोद तभाने, वळधी शशमती शभाऩती ॲड. 
धमकऩाऱ मेश्राम, ज्येष्ठ नगरशेळक शनुीऱ अग्रळाऱ, शत्ताऩस उऩनेत्या ळवाक ठाकरे, 

प्रतोद ददव्या धरुड,े नगरशेवळका शोनाऱी कडू, शमनाश्री तेऱगोटे, ऩल्ऱळी श्यामकुले, 

उज्ज्ळऱा बनकर, अनतररक्त आयकु्त रळीदं्र ठाकरे, अनतररक्त आयकु्त राम जोऴी, 
शषायक आयकु्त शमऱींद मेश्राम, वळजय षुमने, कायककारी अशभयंता अमीन अख्तर, 

कायककारी अशभयंता (ळाषतकू) आर.जी. बोददऱे, आरोनय अधधकारी (थळच्छता) शनुीऱ 
कांबले, ऩऴधुचककत्शक अधधकारी डॉ. गजेंद्र मषल्ऱे, कननष्ठ अशभयंता एम.एश. 
शरुडकर यांच्याशष नागऩरू शधुार प्रन्याशच े अधधकारी उऩस्थथत षोते. बठैकीत 
छत्रऩती शंभाजी मषाराज चौक त ेआयटीऩाकक  मागाकशष, बत्रमतूी नगर मटन माकेट ळ 
शंचयनी कॉम्प्ऱेक्शबाबतच्या शमथयांशंदभाकत चचाक करण्यात आऱी. 
  

छत्रऩती शंभाजी मषाराज चौक ते आयटीऩाकक  मागाकळरीऱ टं्रक ऱाईनच्या प्रऱंबबत 
कामामलेु या मागाकळरीऱ शशमेंट रोडच े कामषी बंद आषे. त्यामलेु नागररकांना 
ळाषतकुीचाषी मोठा त्राश शषन कराळा ऱागतो. टं्रक ऱाईनशाठी रथत्याळर मोठे खड्ड े
खणण्यात आऱे आषेत. मात्र या खड्ड्यांच्या शभोळताऱ कोणत्याषी प्रकारच ेबॅररकेडश ्
ऱाळण्यात आऱ ेनाषी. त्यामलेु नागररकांच्या शरुसेबाबतषी बेजाबदारऩणा बालगण्यात 
येत आषे. या शंदभाकत अनतररक्त आयकु्तांनी शंबंधधत अधधकाऱ्यांशोबत छत्रऩती 
शंभाजी मषाराज चौक ते आयटीऩाकक  मागाकळरीऱ कामाची ऩाषणी करून येत्या १५ 
ददळशात काम ऩणूक व्षाळे, याबाबतची कायकळाषी करण्याच ेननदेऴ याळेली मषाऩौर नंदा 
स्जचकार यांनी ददऱे. 
संऩरू्क शहयातीर भटन भाकेटफाफत धोयर् तमाय कया : भहाऩौय नंिा जजचकाय 

  

ऴषरातीऱ वळवळध भागात अशऱेल्या मटन माकेटमधीऱ घाण षा शंऩणूक ऴषरातीऱ 
प्रश्न आषे. नागररकाचंी शवुळधा ळ वळके्रत्यांच्या व्यळशायाशंदभाकत योनय ननणकय षोणे 



आळश्यक आषे. याशाठी शंऩणूक ऴषरातीऱ मटन माकेटबाबत ऱळकरात ऱळकर धोरण 
तयार करा, अशे ननदेऴ मषाऩौर नंदा स्जचकार यांनी ददऱे. 
बत्रमतूी नगर येथीऱ नाल्याऱगतच्या मटन माकेटबाबत नागररकांचा रोव ळाढत 
आषे. वळके्रत्याकंडून नाल्याऱगत थाटण्यात आऱेल्या दकुानांमध्येच कत्तऱ करण्यात 
येत अशल्याने ऩररशरात घाण ऩशरवळऱी जात आषे. अनेक ळवाांऩाशनू षा वळवय 
प्रऱंबबत अशनू याळर ठोश कायकळाषी षोणे आळश्यक आषे. नागररकांच्या आरोनयाच्या 
दृष्टीने षे मटन माकेट षटवळणे आळश्यक आषे. शंऩणूक ऴषरात षीच ऩररस्थथती 
अशनू याशाठी प्रत्येक झोनथतराळर मटन ळ मच्छी माकेट आणण कत्तऱखाना 
तयार करण्याची योजनाषी याळलेी मषाऩौर नंदा स्जचकार यांनी मांडऱी. 
नागररकांचा ळाढता रोव ळ त्यांच्या आरोनयाच्यादृष्टीने बत्रमतूी नगर येथीऱ मटन 
माकेट षटळनू त्यांच्या तात्ऩरुत्या व्यळथथेबाबत शव्षे करून व्यळशायाशाठी तात्ऩरुती 
जागा उऩऱब्ध करून देण्याच े ननदेऴषी मषाऩौर नंदा स्जचकार यांनी ददऱे. बत्रमतूी 
नगर येथीऱ मटन माकेटशष ऴषरातीऱ शंऩणूक वळके्रत्यांच्या शोयीशाठी मनऩा शदैळ 
शकारात्मक वळचार करीत आषे. मात्र याळर थथायी थळरूऩाच ेउऩाय ननघाळ ेयाशाठी 
वळके्रत्यांनीषी शषकायक कराळे, आळश्यक त्या मदतीशाठी मनऩा आऩल्या शोबत आषे, 

अशा वळश्ळाशषी मषाऩौर नंदा स्जचकार यांनी ददऱा. 
  

संचमनी कॉम्प्रेक्स संिबाकत कामिेशीय सल्रा घेऊन कामकिाही 
  

खामऱा मागाकऱगत अशऱेल्या ननमाकणाधीन बंद इमारतीच े प्रकरण न्यायाऱयात 
अशल्याने अनेक ळवाांऩाशनू इमारतीच्या तलभागात ऩाणी शाचऱे आषे. यामलेु 
ऩररशरातीऱ नागररकानंा अनके आजारांचा शामना कराळा ऱागत आषे. याशंदभाकत 
न्यायाऱयीन प्रकरण ळ ननणकयाचा कायदेऴीर अभ्याश करणे आळश्यक आषे. 
नागररकांच्या आरोनयाच्या दृष्टीन े या इमारतीच्या तलभागात जमा षोणारे ऩाणी 
अत्यंत धोकादायक आषे. नागररकांच्या आरोनयाची कालजी घेणे षे मनऩाच ेकतकव्य 
आषे. त्यामलेु या इमारतीशंदभाकत कायदेऴीर शल्ऱा घेउन याबाबत ऱळकरात ऱळकर 
ठोश कायकळाषी करण्याचषेी मषाऩौर नंदा स्जचकार यांनी ननदेशऴत केऱे.  
 


