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ठाणे महानगरपा लका , ठाणे.
महापालका भवन , सरसेनानी जनरल अणकुमार वैय माग , चंदनवाडी , पांचपाखाडी, ठाणे - ४००६०२

THE MUNICIPAL CORPORATION OF THE CITY OF THANE
रता वाहतुकला अडथळा ठरणा-या बेवारस वाहनांवर ठामपाची धडक कारवाई
ठाणे (05): र#ता वाहतक
ु %ला अडथळा ठरणा-या आ)ण नो पा+क,ग म-ये अनेक .दवसांपासून उ1या असले2या
भंगार अव#थेतील बेवारस वाहनांवर महापालके4यावतीने कारवाई कर6यात आल7. महापालका आयु8त
संजीव जय#वाल यां4या 9नद: शानुसार अ9त<मण =वभाग, उथळसर >भाग समती, राबोडी पोलस ठाणे आ)ण
वाहतुक =वभाग यां4या संयु8त =वयमाने 42 बेवारस, नाद?
ु #त व अपघातA#त वाहनांवर ह7 धडक कारवाई
कर6यात आल7.
शहरात अनेक .ठकाणी अनCधकृत वाहने लावल7 जात अस2याने मोठया >माणात वाहतुक कEडी होते.
या कEडीमुळे वाहन चालक व पादचा-यांना नाहक Fास सहन करावा लागतो. उथळसर >भाग समती
कायGेFातील र#Hयांवरह7 गे2या अनेक .दवसांपासून दोन चाक%, तीन चाक%, चार चाक% वाहने अनCधकृतपणे
उभी होती. अनेक .दवस उभी असलेल7 ह7 वाहने HवIरत हटवावीत असे आवाहनह7 वेळोवेळी महापालकेकडून
कर6यात आले होते. माF अयापह7 अशा >कारची वाहने अनेक .ठकाणी .दसून येत होती. Hयामुळे सदर4या
जुKया, नाद?
ु #त-भंगार वाहनांमुळे वाहतुक%स अडथळा होत होता तसेच सकाळी व सायंकाळ4या सुमारास
मुLय र#Hयावर वाहतुक कEडी होऊन अपघाताची श8यताह7 नाकारता येत नNहती. Hयामुळे Oी. जय#वाल
यांनी सदर4या वाहनांवर कारवाई कर6याचे आदे श अ9त<मण =वभागास .दले होते.
Hयास अनुस?न हॉल7<ॉस शाळा ते नुर मि#जद, डॉ.अKसार7 रोड, राबोडी तसेच ?तुपाक स=वस रोड या
.ठकाण4या 20 वाहनांवर तसेच Oीरं ग सोसायट7 इमारत <.सी.डी. 101, 113, 114 4या समोर7ल र#ता, जुKया
पोलस #टे शनसमोर7ल र#ता, अ9नल जाधव <%डांगण, नवीन पोलस #टे शन ते वंद
ृ ावन बस #थानक र#ता,
ठामपा शाळा <. 41, उथळसर नाका रोड, कै.वामन तरे माग, बॉडी गॅरेज समोर7ल र#ता, साकेत रोड तसेच
महालTमी मं.दरा समोर7ल र#ता, नाना नानी पाक समोर, साकेत कॉUVले8स ए-44या समोर, कळवा खाडी4या
बाजूला, वाहतुक शाखे4या बाजुला, ठाणे कारागह
ृ ा4या मागे, कलावती दे वी मं.दर रोड, पोलस Aाऊंड नाळया
जवळ, राबोडी येथील गोदावर7 सदन र#ता, डॉ.अKसार7 रोड राबोडी येथील महाराजा बेकर7 समोर7ल र#ता या
एकूण 22 .ठकाणी 42 वाहनांवर कारवाई कर6यात आल7. सदरची वाहने वाहतक
ु =वभाग राबोडी यां4या
कंपाऊंडम-ये जमा कर6यात आल7 आहे त.
सदर कारवाईस उथळसर >भाग समतीचे सहाXयक आय8
ु त शंकर पाटोळे , राबोडी पोलस #टे शनचे
वIरYठ पोलस 9नIरGक Oी. रासम, वIरYठ पोलस 9नIरGक राम सोमवंशी, राबोडी वाहतुक =वभागाचे पोलस
9नIरGक Oी. खैरनार, कायालयीन अCधGक महे श पालवणकर, अ9त<मण =वभागाचे जयराम तारमळे व
>शांत न.हरे हे आद7 उपि#थत होते.
यापुढे र#Hयांवर7ल जुKया, नाद?
ु #त, भंगार वाहनांवर तसेच नो पा+क,गम-ये अनCधकृतपणे लावले2या
वाहनांवर 9नयमतपणे कारवाई करणार अस2याचेह7 उथळसर >भाग समती4या अ9त<मण =वभागाकडून
#पYट कर6यात आले आहे .

