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मनऩाच्या ह ट लमक्स वळभागावाळारद िहाह  
झोनमधीऱ 1031 खड्डद बुजवळऱद 

आयुक््ांच्या मागकिऴकना् युद्रधऩा्लीळर काम सुरू : जदट ऩॅचर 
मऴीनद्रळारद 319 रस््द िरुूस्् 

नागऩरू, ्ा. 6 : ळहयातीर यस्तमाांच्मा खड्रड्रमाांफाफत भनऩा आमकु्त अभबजीत फाांगय माांनी गाांबीमााने 
दखर घेतल्मानांतय सलात्र खड्ड ेफजुवलण्माचे कामा मधु्दऩातऱीलय सरुू आहेत. उच्च न्मामारमाच्मा 
ननदेळानांतय भनऩा आमकु्ताांनी लेऱोलेऱी उऩअभबमांता, कामाकायी अभबमांता ल कननष्ठ अभबमांता माांच्मा 
फठैक घेउन लेऱोलेऱी खड्डमाांफाफत ऩाठऩयुाला केरा. तमाचे पभरत ऩढेु मेत आहे. 20 सप्टेंफय त े3 
ऑक्टोफय मा कारालधीभध्मे भनऩाच्मा हॉट भभक्स वलबागादलाये दहाही झोनभधीर 1031 खड्ड े
फजुवलण्मात आरे आहेत. 20 सप्टेंफयऩासनू 3 ऑक्टोफयऩमतं 21 हजाय 951 लगा भीटय यस्ता दरुूस्त 
कयण्मात आरा आहे. एक एविरऩासनू ळहयातीर खड्ड ेफजुवलण्माच ेकाभ सरुू झारे असनू एक एविर त े
19 सप्टेंफयऩमतं 2 राख 9 हजाय 776 लगा भीटय जागेतीर 6728 खड्रड ेफजुवलण्मात आरे असनू 
आताऩमतं एकूण 7659 खड्ड ेफजुवलण्मात आरे आहेत. माभळलाम 1 सप्टेंफय त े30 सप्टेंफय मा 
कारालधीभध्मे जटे ऩॅचय भळीनद्लाये वलवलध बागातीर 4715 लगा भीटय यस्तमातीर 319 खड्ड े
फजुवलण्मात आरी आहेत.  

खड्रडमाांच्मा सभस्मेफाफत नागरयकाांच्मा लाढतमा तक्रायी आणण सयुऺेच्मा दृष्टीने भनऩा आमकु्त अभबजीत 
फाांगय माांनी गाांबीमााने दखर घेतरी आहे. मासांफांधी 24 सप्टेंफयरा सला उऩअभबमांता, कामाकायी अभबमांता ल 
कननष्ठ अभबमांता माांची फठैक घेउन खड्ड ेफजुवलण्माच्मा कामाारा िाधान्म देत माफाफत गाांबीमााने काभ 
कयण्माचे ननदेळ ददरे. मानांतय ळहयात सलात्र यस्तमालयीर खड्ड ेफजुवलण्माच्मा कामाारा लेग आरा. 

भनऩा आमकु्ताांच्मा भळपायळीलरून नागऩयू सधुाय िन्मासने हॉट भभक्स प्राांट सरुू केरा असनू मा 
प्राांटच्मा भाध्मभातनू नेहरूनगय, आसीनगय, रकडगांज मा तीन झोनभधीर खड्ड ेफजुवलण्माच ेकाभ सरुू 



कयण्मात आरे आहेत. मासाठी भनऩातपे नागऩयू सधुाय िन्मासरा 25 राख रूऩमे अॅडव्हाॅॅन्स यक्कभ 
देण्मात आरी आहे. नागऩयू सधुाय िन्मासद्लाये कयण्मात आरेरे काभ ऩाहता उलारयत सात झोनभधीर 
यस्तमाांचे खड्डहेी नासिुच्मा सहकामााने फजुवलण्माचा ननणाम घेण्मात आरा आहे. भनऩा आमकु्ताांनी भहा 
भेट्रो, याष्ट्रीम भहाभागा िाधधकयण, याष्ट्रीम भहाभागा िाधधकयण वलबागीम, सालाजननक फाांधकाभ वलबाग, 
भहावलतयण मा वलबागाांनाही तमाांच्मा कामाऺ ेत्रात मेणाये खड्ड ेमधु्दऩातऱीलय दरुूस्त कयण्माचे आलाहन 
भनऩा आमकु्ताांतपे कयण्मात आरे आहे. ळननलायी (ता.5) आमकु्त अभबजीत फाांगय माांनी भहावलतयणच्मा 
अधधका-माांसोफत दौया केरा ल यस्तमाची ऩाहणी केरी. 

20 सप्टेंबर ्द 3 ऑक्टोबर या काऱाळधीमध्यद िरुूस्् झाऱदऱद रस््द 

िताऩनगय चैक, उच्च न्मामारम त ेजऩानी उद्मान, भोठा ताजफाग, कॉपी हाउस चौक, भानकाऩयू पयास 
त ेगोधनी योड, तकुडोजी ऩतुऱा लांजायीनगय, एर.ए.डी. कॉरेज चौक, एर.ए.डी. कॉरेज चौक त ेजऩानी 
उद्मान, भानकाऩयू णझांगाफाई टाकऱी, तऩोलन गोवल ांदनगय, धांतोरी ऩरू (ऩरुाखारी), सी.ऩी. अॅंड फेयॉय त े
याभ कुरय, बयतलाडा योड, बयतलाडा िाथभभक स्कूर, ऩाटीदाय बलन, भुांजे चौक, भॉडरे भभर चौक त े
तऱुळीफाग ऩरू, दहांगणा नाका, आमधचत भांददय त ेगांगाफाई घाट, जामका भोटसा योड भसव्हीर राईन्स, 
अजनी ऩरू, डारडा कां ऩनी चौक जामका योड, गांगाफाई घाट त ेझेंडा चौक त ेफडकस चौक, हजायीऩहाड, 
यहाटे चौक त ेआठयस्ता चौक, आकाळलाणी त ेगपु्ता हाउस, गपु्ता हाउस त ेएअय इांडडमा, कडफी चौक, 
भांगरभतूी चौक त ेजमताऱा, गड्डीगोदाभ, क्रीडा चौक, ददघोयी, खयफी, आमलेुददक, खाभरा चौक त ेआठ 
यस्ता चौक रक्ष्भीनगय, अग्रसेन चौक त ेमादल सभाज बलन, लाठोडा घाट, दीक्षऺत कॉरनी, बयतलाडा 
ऩायडी, भानस चौक, आठ यस्ता चौक, भानस चौक कॉटन भाकेट त ेभोऺधाभ, आकाळलानी त े
गड्डीगोदाभ, भांद चौक रोहा ऩरू. 

  

जदट ऩॅचर मऴीनच्या माध्यमा्नू बजुवळऱदऱद खड्रडद 

(1 सप्टेंफय त े30 सप्टेंफय दयम्मान) 

पुरे भाकेट फडी, खाभरा भखु्म भागा, कागो टभभानर त ेलधाा योड, छत्रऩती चौक, सेभभनयी दहल्स त े
पुटाऱा चौक, गोयेलाडा त ेपुटाऱा, ळाांती नगय भखु्म भागा, याजवलरास टॉकीज चौक त ेबोरा गणेळ चौक, 
धयभऩेठ ऩरयसय, याजील नगय चौक त ेखाभरा चौक, येल्ले स्टेळन, याभ नगय चौक त ेअभयालती योड, भुांजे 
चौक सीताफडी, लडधाभना नगय योड, गड्रडीगोदाभ चौक त ेकडफी चौक, जऩानी उद्मान त ेयाजबलन चौक, 
भेडीकर चौक त ेक्रीडा चौक, फ्रें ड्स कॉरनी योड, दहर टॉऩ याभ नगय, गजानन नगय भेन योड छत्रऩती 
नगय. 

  

 


