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ऩयिानगीलििाम यस्ता खणरा तय 
खफयदाय.....! 

भहाऩौय संदीऩ जोिी मांचा एजन्सीजना इिाया : 
भहहनाबयात सिक पुटऩाथ चारण्मामोग्म कयण्माचे 

हदरे ‘टायगेट’ 

  

नागऩूय, ता. ३० : नागऩूय भशानगयऩालरकेने कुठे नला यस्ता फनवलरा तय 
तो खणण्मावाठी ळशयात कामययत एजन्वीज तमायच अवतात की काम, 

अवे आता लाटू रागरे आशे. अनेक एजन्वीज ऩयलानगी न घेताशी यस्ता 
खणतात. ऩुनबययणाचा प्रश्न तय लेगऱाच वलऴम आशे. ळशयात कामय 
कयणाऱ्मा अन्म वलबागाांनी माऩुढे नागऩूय भशानगयऩालरकेवोफत वभन्लम 
ठेलामराच शला. भनऩाच्मा भुख्म अलबमांतमाांच्मा ऩयलानगीलळलाम जय 
माऩुढे ळशयातीर यस्त ेकुठल्मा एजन्वीने खणरे तय खफयदाय....अवा 
कडक ळब्दात इळाया भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी ददरा. इतकेच नव्शे तय 
भदशनाबयात वांऩूणय ळशयबयातीर पुटऩाथ चारण्मामोग्म कया, अवे ननदेळ 



देत पुटऩाथ दरुुस्ती आणण अनतक्रभण शटवलण्माचा कामयक्रभच आखून 
ददरा. 
ळशयातीर पुटऩाथ, वीभेंट यस्तमाांची गुणलतता, चोक झारेल्मा ड्रनेेज 
राईन, षभतऩेेषा अधधक काभ घेणाऱ्मा कां त्राटदायाभुऱे काभ ऩूणयतलारा 
शोणाया उळीय आणण घवयरेरी गुणलतता मा वलऴमाांच्मा अनुऴांगाने 
भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी ळननलायी (ता. ३०) रोककभय वलबागाची 
तातडीची फैठक फोरावलरी. भनऩा भुख्मारमातीर डॉ. ऩांजाफयाल देळभुख 
स्भतृी वबागशृात आमोजजत फैठकीरा स्थाऩतम ल प्रकल्ऩ वलभतीचे 
वबाऩती अबम गोटेकय, भुख्म अलबमांता उल्शाव देफडलाय, अनतरयक्त 
आमुक्त याभ जोळी, अधीषक अलबमांता भनोज तारेलाय, कामयकायी 
अलबमांता अवलनाळ फायाशात,े याजेळ बुते, वोनारी चव्शाण, श्री. खोत, अभीन 
अख्तय, भशादेळ भेश्राभ, धनांजम भेंढुरकय उऩजस्थत शोत.े 
नागऩूय ळशयात भेट्रो, फीएवएनएर, भशावलतयण, ओवीडब्ल्मू अवे वलवलध 
वलबाग कामय कयीत अवतात. मा वलबागाकडून अनेक दठकाणी यस्तमाांचे 
खोदकाभ केरे जाते. काशीांनी ऩयलानी घेतरेरी अवत.े ऩयांतु अनेक वलबाग 
ऩयलानगीवलनाच खोदकाभ कयीत अवल्माची गांबीय फाफ वभोय आरी 
आशे. इतकेच नव्शे तय काभ ऩूणय झाल्मानांतय ऩुनबययणाचे काभ 
व्मलजस्थतयीतमा केल्मा जात नाशी. माभुऱे नागरयक लैतागरे आशेत. मा 
एजन्वीजलय कुणाचेशी ननमांत्रण नाशी, अवे प्रथभदळयनी ददवत.े तमाभुऱे 
मावांदबायत अवरेल्मा ननमभाांची कडक अांभरफजालणी व्शाली. भुख्म 
अलबमांतमाांच्मा ऩयलानगीलळलाम माऩुढे कुठराशी यस्ता खणल्मा जाणाय 
नाशी माची काऱजी अधधकाऱ्माांनी घ्माली, अवे ननदेळ भशाऩौय वांदीऩ जोळी 
माांनी ददरे. ळशयाचे वलद्रऩुीकयण खऩलून घेतरे जाणाय नाशी, अवा 
इळायाशी तमाांनी मालेऱी ददरा. 



नागऩूय ळशयातीर पुटऩाथ शा नेशभीच चचेचा वलऴम अवतो. वांऩूणय 
ळशयात पुटऩाथलय अनतक्रभण आशे. जे पुटऩाथ रयकाभे आशेत, त ेतुटरेरे 
अवल्माचे ननदळयनाव मेत.े ‘लॉक ॲण्ड टॉक वलथ भेमय’ मा उऩक्रभाांतगयत 
नागरयकाांळी वांलाद वाधत अवताना तमाांचा मावलऴमीचा वांताऩ वभोय मेऊ 
रागरा आशे. आता माऩुढे शे चारणाय नाशी. पुटऩाथलयीर अनतक्रभण 
शटवलणे शी प्रळावनावोफतच ऩदाधधकाऱ्माांचीशी जफाफदायी आशे. भनऩाच्मा 
इनतशावात ऩदशल्माांदाच अनतक्रभण मा वलऴमालय वलळेऴ वबा ९ डडवेंफय 
योजी फोरावलण्मात आरी आशे. अनतक्रभणाऩावून भुक्ती आणण 
चारण्मामोग्म पुटऩाथ शा अजेंडा ठेलनू ऩुढीर एक भदशन्मात कामय 
कयण्माचे ननदेळ तमाांनी ददरे. पुटऩाथ दरुुस्तीवाठी दशाशी झोन लभऱून 
प्राथलभक अांदाजानुवाय वशा कोटी रुऩमाांची आलश्मकता अवून ७ 
डडवेंफयऩमतं प्रस्ताल वादय कया आणण तातडीने ननवलदा प्रक्रक्रमा 
याफवलण्माचे ननदेळशी भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी मालेऱी ददरे. 
  

हदयंगाई कयणाऱ्मा कंत्राटदायांचे कंत्राट होणाय यद्द 

नागऩूय ळशयात वीभेंट यस्तमाांवोफतच अनेक काभे वुरू आशे. ज्माची 
षभता नाशी अवा कां त्राटदाय अनेक काभे घेऊन फवरा आशे. जानेलायी 
२०१७ भध्मे कामायदेळ लभऱारेरे कामय अद्माऩशी वुरू झारे नाशी, शी गांबीय 
फाफ आशे. अळा कां त्राटदायाकडून ळऩथऩत्र घ्मा. नवेर देत तय तातडीने 
कां त्राट यद्द कया, अवे ननदेळ भशाऩौय वांदीऩ जाधल माांनी ददरे. माऩुढे काभ 
देताना वांफांधधत कां त्राटदायाकड ेअन्म क्रकती काभे आशेत, शे वुद्धा 
तऩावण्माचे ननदेळ भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी ददरे. 
  

सीभेंट यस्तमांचे निे धोयण ठयिा 



वदय फैठकीत कामयकायी अलबमांतमाांनी नागऩूय ळशयातीर अांतगयत यस्त े
वीभेंटचे नको, अळी वूचना भाांडरी. नागरयकाांना उांच यस्ते नको आशेत. 
माभुऱे खचय लाढतो. अनेक अडचणी मेतात. कामयकायी अलबमांतमाांच्मा मा 
वूचनेरा गाांबीमायने घेत वीभेंट यस्तमाांफाफतचे आणण अांतगयत 
यस्तमाांफाफतचे नले धोयण आठ ददलवाांत ठयवलण्माचे ननदेळशी भशाऩौय 
वांदीऩ जोळी माांनी ददरे. 
  

भेट्रोराईनियीर पुटऩाथसाठी द्मा ऩत्र 

लधाय योड, वेंट्रर एव्शेन्मू योड मा भागायलयीर पुटऩाथ नागऩूय भेट्रो कयणाय 
अवल्माचे अधधकाऱ्माांनी वाांगताच तमाांना रेखी ऩत्र देण्माचे ननदेळ 
भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी ददरे. जे यस्त ेयाष्ट्ट्रीम भशाभागय प्राधधकयणकड े
आशे, तमाांनी तवा ऩत्रव्मलशाय भेट्रोळी कयामरा शला. तयीशी भनऩाकडून 
तातडीने भुख्म अलबमांतमाांच्मा स्लाषयीचे ऩत्र ऩाठवलण्माचे ननदेळ तमाांनी 
ददरे. 
 


