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वत�कनगर, िशवाईनगर या म�ुय चौक प�रसरात उ�ाणपलू *
क�डबरी नाका त ेउपवन तलावापय�त र��याच े४० मीटर �दं ीकरण
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यथेील वत�कनगर प�रसरातील म�ुय र��यावरील वाहतकू क�डी कमी कर�यासाठी महापािलक�न ेक�डबरी नाका त ेउपवन तलावापय�त र�ा �दं ीकरण तसचे याच
मागा�वर वत�कनगर, िशवाईनगर प�रसरात दोन उ�ाणपलू उभार�याचा िनण�य घतेला आह.े य�ेया दोन त ेअडीच वषा�म�य ेया �क�पाच ेकाम पणू� कर�याचा
महापािलक�चा इरादा आह.े या कामाची िनिवदा काढ�याची तयारी महापािलक�न ेस�ु क�ली आह.े र�ा �दं ीकरण आिण दोन उ�ाणपलू यामळु� वत�कनगर
भागातील वाहतकू क�डीचा �� माग� लागणार आह.े ग�ेया अनके वषा�पासनू करणात यणेा�या मागणीला आय�ु असीम ग�ुा यानंी अखरे या िहरवा क�दील
दाखिवला आह.े
ठाण ेशहरात वत�कनगर-िशवाईनगर माग� वसतंिवहार यथेनू घोडबदंर मागा�कड� जा�यासाठी पया�यी माग� उपल�ध आह.े घोडबदंर मागा�वर उ�ाणपलू उभार�याचे
काम स�ु अस�यामळु� या मागा�वर मोठय़ा �माणावर वाहतकू क�डी होऊ लागली होती. प�रणामी, कापरूबावडी ज�ंशन आिण घोडबदंर मागा�वरील वाहतकू
क�डीत वाहनचालकानंा तास�तास अडक�न पडाव ेलागत होत.े ही वाहतकू क�डी िन�याची झा�यामळु� अनके चालकानंी क�डबरी नाका यथेनू वत�कनगर-
िशवाईनगरमाग� घोडबदंर�या िदशने े�वास स�ु क�ला होता. मा� क�डबरीनाका-वत�कनगर-िशवाईनगर हा र�ा अ�दं अस�यामळु� या मागा�वर वाहतकू क�डी
होऊ लागली होती. ग�ेया काही वषा�पासनू या भागात मोठमोठय़ा श�ैिणक स�ंथा तसचे गहृसकं�लाचं ेजाळ� उभ ेरािहल ेआह.े लोकमा�यनगर, शा��ीनगर, �हाडा
यासंार�या ज�ुया वसाहती याच भागात यतेात. �यामळु� या र��याव�न वाहनाचंी स�ंया ितपटीन ेवाढली आह.े �यामळु� एरवी सटुसटुीत वाटणारा क�डबरी ज�ंशन
त ेिशवाईनगर हा �वास नकोसा वाट� लागला होता. ह ेल�ात घऊेन या भागात र��याच े�दं ीकरण तसचे उ�ाणपलू उभार�याचा ठराव िवरोधी प�नते ेहणमतं
जगदाळ� यानंी माडंला होता. हा ठराव मजंरू होऊनही ग�ेया काही वषा�त या द�ृीन ेहालचाल झाली न�हती. 
अखरे महापािलक�न ेया मागा�वरील वाहतकू क�डी कमी कर�यासाठी तािं�क स�ागारामंाफ�त सिव�र अ�यास स�ु क�न या मागा�वरील वाहनाचंी �ितिदनी
स�ंया आिण िन�यान ेहोणा�या वाहतकू क�डीचा अ�यास क�न स�ागारानंी महापािलक�स अहवाल िदला होता. तसचे र�ा �दं ीकरण आिण उ�ाणपलुाचंा पया�य
सचुिवला होता. या अहवालानसुार महापािलक�न ेक�डबरी नाका त ेउपवन तलावापय�त र��याच े४० मीटर �दं ीकरण कर�याचा तसचे वत�कनगर, िशवाईनगर या
दो�ही म�ुय चौक प�रसरात उ�ाणपलू उभार�याचा िनण�य घतेला आह.े या कामासाठी महापािलक�स समुार े१२० कोटी �पय ेखच� यणेार आह.े या कामासबंधंी
तािं�क स�ागाराचंा अहवाल �ा� झाला असनू या कामास महापािलका आय�ु असीम ग�ुा यानंी मजंरुी िदली आह.े �यानसुार या कामाची िनिवदा काढ�याची
तयारी स�ु झाली आह,े अशी मािहती महापािलक�च ेनगर अिभयतंा क�. डी. लाला यानंी व�ृा�तला िदली.
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