कृ पया

(खासदार डॉ. वनय सह बु ,े रा

य उपा य

प रषदे त दले या नवेदनावर आधा रत)

स ीसाठ

भा.ज.पा. यांनी ठाणे येथे द. १४ जु लै १६ रोजी प कार

खा. डॉ. वनय सह बु े यांचा संक प

ठा यासह सॅटेलाईट शहरां या

नांना

मळणार रा यसभेत

आवाज

ठाणे द. १४: मु ंबई शहराला वेढून असले या व यमान सात आ ण संकि पत दोन महानगरपा लकां या
हणजेच सॅटेलाईट अथवा सब मे ो
मु ंबई या छायेत वावर याची

सट सचा

कं मत

रा

य उपा य

डॉ.

नकष लावले जावेत,

हणू न जा तीचे क य अथसःहाय

नगरांमधील नागर जीवनाची गु णव ता सव
सद य व

वचार करताना वेगळे

यांना

मळावे आ ण या उप ह

कारे वाढावी यासाठ भा.ज.पा.चे नव नवा चत रा यसभा

वनय सह बु े यांनी

वशेष

य न कर याचे ठर वले

नवडीनंतर या आप या प ह या संसद अ धवेशनापू व ठा यातील प कारांशी बोलताना

आहे.

यांनी ह मा हती

दल .
यांनी सां गतले क बगलू , चे नई, कोलकाता, आ ण द ल या भोवतीह महानगरे आहे त, पण
सं या इतक मोठ नाह . आज मतीस मु ंबईत जेवढे लोक राहतात
महानगरांची लोकसं या कमी नाह . ह शहरे एक

यापे ा मु ंबईला वेढून असले या

कारे डॉरमीटर सीट ज सारखी

वक सत झा याने

तथ या सामािजक, सां कृ तक जीवनावरह प रणाम झाले आहे त. शवाय मु ंबई महानगर
ा धकरण असले तर

तेथील

वचार हा मु ंबई क

यांची

दे श वकास

बंद ू मानू न होत अस याने उप – महानगरां या

सम यांची काह शी उपे ाच होत आल आहे . ठाणे, क याण – ड बवल , नवी मु ंबई वा मीरा भा दर
सार या महापा लकांचे

न हे को हापू र अथवा औरं गाबाद पे ा वेगळे आ ण अ धक गु ंतागु त
ं ीचे आहे त.

यामु ळेच या महापा लकांचा वेगळा आ ण एक त
वाढव यासाठ

वशेष

य न

हावेत या

वचार

हावा, इथ या नागर - जीवनाची गु णव ता

ट ने आपण काम कर याचे ठर वले आहे . यासाठ

यासपीठ नमाण कर यासबंधातह आपण पु ढाकार घेऊ. या महानगर
न,

दूषण आ ण रोजगार संधीचा वकास यावर आपण भर दे ऊ असेह

एखादे

दे शातील सावज नक वाहतु क चे
यांनी सां गतले .

क

सरकार, रा य सरकार आ ण महानगपा लका यां यात आ तापयत जे

सामंज य अस याने अनेक
ं द करणाचा

न माग लागत अस याचे सांगू न डॉ. सह बु े

न MMRDA ने माग

लावला असू न संकि पत कोपर

व चतच होते असे संपू ण
हणाले क कोपर पु ला या
रे वे

टे शनचा

तावह

अडथ यांची शयत पार करत रे वे बोडाकडे गेला अस याची आपल मा हती आहे . तीन हात ना यावर
एलेवेटेड

ीड सेपरे टर, ठा याहू न क याण, भवंडी, वसई, भा दर आ ण नवी मु ंबईत जा यासाठ अंतगत

जल-माग वकास आ ण घोडबंदर बायपास या
करणार अस याचे डॉ. सह बु े
जवाहरलाल नेह

पोट

क पांना गती मळावी यासाठ आपण सवतोपर

हणाले.

टमु ळे ठा यातू न होणा या

क वाहतु क चा

पनवेल, उरण आ ण वसई ते पु णे या मागावर कोकण रे वे
कर याची मागणी आपण रे वे मं ी सु रेश
या

य न

ास कमी

हावा यासाठ वसई ते

माणे रो - रो प तीची वाहतू क सु

भू यां याकडे करणार अस याची मा हतीह डॉ. सह बु े यांनी

संगी दल .

ठाणे प रसरातील लोकांना रा यसभा सद य या ना याने आप याशी संपक साधणे सोपे
‘ठाणे इन रा यसभा’ या नावाने एक फेसबु क पेज आपण सु

कर त अस याचेह डॉ. सह बु े यांनी

सां गतले. या शवाय दर म ह यातू न एकदा साधारणत: प ह या श नवार
भेट यासाठ भाजपा प

हावे यासाठ

आपण ठाणेकर नाग रकांना

कायालयात नि चत वेळेसाठ उपि थत राहणार अस याचे ह डॉ सह बु े यांनी

सां गतले. सामािजक कायकत सु जय पतक

हे आपले ठाणे

त नधी

हणू न काम पाहतील अशी

मा हतीह डॉ. सह बु े यांनी दल . या प कार प रषदे या वेळी ठाणे शहर भा.ज.पा अ य
थायी स मती सभापती संजय वाघुले ,

संद प लेले,

दे श म हला मोचा अ य ा माधवी नाईक व सु जय पतक हजर

होते.

सु जय पतक
संपक: ९८२०४०४१८३
----------------------------------------------------

