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सुचविल्या संकल्ऩना 

‘िॉक अँड टॉक विथ मेयर’: जऩानी गाडकनमध्ये महाऩौर 
संदीऩ जोशी याचंा नागररकाशंी संिाद 

नागऩूर, ता. २५ : लषृायोऩन कयताना प्रत्मेकाने स्लत: रालरेल्मा झाडाॊना 
परक रालून त्माॊचे नाल देणे, शोडींग एजनवसॊकडून नफ्मावाठी झाडाॊचस 
शोणायी कत्तर, कच-माचे मोग्म व्मलस्थाऩन व्शाले तवेच नागरयकाॊना 
मोग्म वलम रागालस मावाठी ई-चारान वुरू कयाले, अळा अनेक 
नलवॊकल्ऩना जऩानस गाडडनभ्मे नागरयकाॊनस वुचिलल्मा. 

‘लॉक अॉड टॉक िलथ भेमय’ उऩक्रभाॊतगडत वोभलायी (ता.२५) भशाऩौय 
वॊदीऩ जोळस माॊनस वेमभनयी हशल्व मेथसर जऩानस गाडडन मेथे नागरयकाॊळस 
वॊलाद वाधरा. माप्रवॊगस नगयवेिलका प्रगतस ऩाटीर, नगयवेिलका मळल्ऩा 



धोटे, धयभऩेठ झोनचे वशामक आमुक्त प्रकाळ लयाडे, उद्मान अधसषक 
अभोर चौयऩगाय, बाजऩचे ज्मेष्ठ नेत ेजमप्रकाळ गुप्ता, राफ्टय क्रफचे 
ककळोय ठुठेजा, ऩोस्टर वलीवचे िलदबड वॊचारक ऩलनकुभाय दारमभमा, 
मभतळे याॊमबमा आदी उऩस्स्थत शोते. 

मालेऱस ऩरयवयातसर यहशलावस ॲड.ररीत भजेहठमा माॊनस यस्त्मालयीर 
कच-माचस वभस्मा भाॊडरी. कच-मावॊदबाडत जनजागतृस आलश्मक अवून 
प्रत्मेक बागाभ्मे भनऩाने रष ठेलून कायलाई कयालस, अळस वूचना त्माॊनस 
भाॊडरी. देलेंद्र भाने माॊनस वव्शीव राईन आणण ड्रनेेज राईन जोडल्माने 
ऩालवाळ्मात ड्रने ब्रॉक शोत ेत्माभुऱे अळा अधधका-माॊलयच कायलाई 
कयण्माचे वुचिलरे. कभरेळ ळभाड माॊनस कच-माच्मा वभस्मेवाठी टोर-फ्री 
क्रभाॊकाचस भागणस केरी. भनऩातपे शी वुिलधा वुरू अवल्माचे मालेऱस 
भशाऩौय वॊदीऩ जोळस माॊनस वाॊधगतरे. दोनशी एजनवसॊचे टोर-फ्री क्रभाॊक 
मालेऱस नागरयकाॊना देण्मात आरे. 

जाहशयात एजनवसकडून शोडींगवाठी झाड ेकाऩरी जातात ककॊ ला अडथऱा 
ननभाडण कयणा-मा झाडाॊच्मा पाद्माॊलय केमभकर टाकरे जात.े ऩमाडलयण 
वॊलधडनाच्मा दृष्टीने अळा जाहशयात एजनवसलय कठोय कायलाई कयण्माचस 
भागणस मालेऱस श्रसकाॊत देळऩाॊड ेमाॊनस केरी. ऩालवाळ्मात यस्त्मालयीर 
ऩाणस जाण्मावाठी योडच्मा फाजूरा आधस नाल्मा कयण्मात आल्मा शोत्मा. 
भात्र मा नाल्माॊकडे दरुडष अवून त्मा ऩूणड फुजल्मा आशेत. मा नाल्मा 
वाप केल्माव ऩालवाळ्मात योडलय ऩाणस जभा याशणाय नाशी, अळस वूचना 
उभेळ भेशतो माॊनस भाॊडरी. 



भनऩातपे ऩाणसऩुयलठा केरा जात अवताना ऩाण्माचस धाय अत्मॊत कभस 
अवत ेत्माभुऱे ऩाण्माचस लेऱ कभस करून प्रलाश लाढिलल्माव वलाांनाच 
वोमसचे शोईर, अवे व्शी.डस. ळेंड ेमाॊनस वुचिलरे. याजेंद्रमवॊग बॊगु माॊनस 
ऩमाडलयणावॊदबाडत भशत्लाचे भुदे्द भाॊडरे. भनऩा आणण इतय िलबागाॊभापड त 
झाड ेरालरी जातात भात्र त्माॊच कोणत्माशी प्रकाये काऱजस घेतरी जात 
नाशी. लषृायोऩनाभ्मे नागरयकाॊचा वशबाग घेउन त्माॊनस रालरेल्मा 
झाडारा नालाचे परक रालल्माव अधधक झाड ेलाचतसर आणण जगिलरे 
जातसर, अळस वॊकल्ऩना भाॊडरी. जतसॊदयऩार मवॊग माॊनसशी उनशाळ्मात 
झाडाॊना ऩाणस देण्मावाठी भनऩातपे काशी मोजना आखण्माचस भागणस 
केरी. माराच जोड देत उम्भेवरभा भरीक माॊनस मळषण प्रणारीभ्मे 
ऩमाडलयण शा िलऴम ऐस्च्िक न ठेलता तो वलाांना आलश्मक म्शणूनच 
ठेलण्मात माला, अवे भत भाॊडरे. 

काटोर योडलयीर डाक आणण फसएवएनएर िलबागाच्मा कभडचायी 
लवाशतसभ्मे कचया आणण ऩाण्माच्मा वभस्मेने नागरयक त्रस्त अवल्माचस 
वभस्मा धनॊजम याउत माॊनस भाॊडरी. आऩरे ळशय स्लच्ि ल वुॊदय अवाले 
मावाठी भनऩातपे वेला प्रदान केरी जात ेभात्र प्रत्मेकाने ऩुढाकाय घेउन 
आऩल्मा घयातसर ओरा ल वुका कचया जफाफदायीने िलरग करूनच 
हदल्माव फ-माव वभस्मा वुटतसर अवे भत ऩोस्टर वलीवचे िलदबड 
वॊचारक ऩलनकुभाय दारमभमा माॊनस भाॊडरे. भोकाट तवेच घयातसर 
ऩाऱसल कुत्रमाॊकडून यस्त्मालय घाण केरी जात ेत्माचा नागरयकाॊना त्राव 
शोतो त्माभुऱे मालय आलश्मक कायलाई कयण्माचस भागणस याजसल जैन 
माॊनस केरी. मामळलाम ककळोय ठुठेजा, रक्ष्भस वैगर, श्रस.गलई, कल्ऩना 



कुडमरॊगलाय, कल्माणस फागड,े मोगेळ फायी, डॉ.वुनसता रलॊगे आदीॊनसशी 
वभस्मा ल वूचना भाॊडल्मा. 

...तर महाऩौरही देणार धरणे 

जऩानस गाडडनभ्मे वकाऱस कपयामरा मेणा-मा नागरयकाॊकडून लन 
िलबागाकडून ळुल्क घेतरे जात.े योज वकाऱस कपयामरा मेणा-मा 
नागरयकाॊकडून ळुल्क घेण्मात मेउ नमे, कल्ऩना कुडमरॊगलाय माॊच्मा मा 
भागणसरा उऩस्स्थत वलाांनसच प्रनतवाद दळडिलरा. जऩानस गाडडन लन 
िलबागाच्मा अखत्मारयत मेत अवल्माने ळशयाचा भशाऩौय म्शणून 
नागरयकाॊवश लन िलबागाच्मा वॊफॊधधत अधधका-माॊना बेटून ळुल्क न 
घेण्माचस भागणस कयण्मात मेईर. मेत्मा १० हदलवाॊभ्मे ळुल्क यद्द न 
केल्माव नागरयकाॊवश आऩणशी धयणे आॊदोरनात वशबागस शोउ, अवे 
भशाऩौय वॊदीऩ जोळस माॊनस मालेऱस वाॊधगतरे. 

नागरयकाॊच्मा वभस्माॊना उत्तय देताना भशाऩौय म्शणारे, अनतक्रभणाच्मा 
वभस्मेफाफत भनऩा कठोय ऩालरे उचरत आशे. स्लच्ितेफाफशी रलकयच 
उत्तभ ननकार हदवून मेईर.भात्र मावाठी नागरयकाॊचे वशकामड आलश्मक 
अवून नागरयकाॊनस वजग याशुन आऩरी जफाफदायी ओऱखालस. घयातून 
ओरा आणण वुका कचया िलरग करुन न हदल्माव तो भनऩा स्लसकायणाय 
नाशी, अवेशी भशाऩौय वॊदीऩ जोळस मालेऱस स्ऩष्ट केरे. कचया, थुॊकणे, 

यस्त्माच्मा िलरुद्ध हदळेने चारणे, लाशने चारिलणे मा वलड भानलस वलमस 
आऩल्मा भानमवकतळेस जुऱल्मा आशेत. त्माभुऱे आऩण वलड मभऱून 
भानमवकता फदरिलण्माचे स्लत:ऩावून वुरूलात केल्माव त्माचा 
आऩल्माराच पामदा शोईर. नागरयकाॊना मळस्त रालण्मावाठी भनऩाचे 



उऩद्रल ळोध ऩथक तैनात आशे, भात्र नागरयकाॊनस स्लत:रा मळस्त रालणेशी 
तलेढेच आलश्मक आशे, अवेशी भशाऩौय वॊदीऩ जोळस म्शणारे. 
 


