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‘िॉक ॲण्ड टॉक विथ मेयर’ कायकक्रमात अधिकाऱयांना 
कडक इशारा 

नागऩूय,ता.२६ : जनतचेी काभे कयणे शे भशाऩालरका कभमचायी ल अधधकायी 
माांचे प्रथभ कतमव्म आशे. आता नागरयकाांच्मा वभस्मा ककां ला प्रश्न भागी 
रालरे नाशी तय कठोय कायलाई करू. लेऱप्रवांगी काभात शरगजीऩणा 
कयणाऱ्मा कभमचाऱ्माांना ननरांबफत कयण्मात मेईर, अळा इळाया भशाऩौय वांदीऩ 
जोळी माांनी ददरा. 
भांगऱलायी (ता.२६) धांतोरी झोन अांतगमत मेणाऱ्मा गाांधीवागय 
तरालाजलऱीर चाचा नेशरू फार उद्मानात  ‘लॉक अॅंड टॉक वलथ 
भेमय’  उऩक्रभाांतगमत भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी नागरयकाांच्मा वभस्मा ल 
वूचना जाणून घेतल्मा.  नागरयकाांळी वांलाद वाधरा. मालेऱी नागरयकाांनी 
आऩल्मा वभस्मा भाांडल्मा. माप्रवांगी भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांच्मावश क्रीडा 



वलभती वबाऩती प्रभोद धचखरे, अग्ननळभन ल वलद्मुत वलभती 
वबाऩती ॲड वांजम फारऩाांड,े नगयवेलक वलजम चुटेरे, नगयवेवलका शऴमरा 
वाफऱे, झोन वशामक आमुक्त ककयण फगड,े उद्मान अधीषक अभोर 
चौयऩगाय,  भाजी भशाऩौय अचमना डशेनकय, भाजी नगयवेवलका यश्भी 
पडणलीव, भाजी नगयवेलक भनोज वाफऱे, गाांधीवागय उद्मान 
कल्माणकायी वलभतीचे याजेळ कुां बरकय प्राभुख्माने उऩग्स्थत शोत.े 
प्रायांबी भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी वांऩणूम चाचा नेशरू उद्मानाची ऩाशणी 
केरी.  उद्मानात काशी दठकाणी अस्लच्छता ददवून आल्माने भशाऩौय 
वांदीऩ जोळी माांनी नायाजी व्मक्त केरी. उद्मानातीर खेऱणीशी नादरुूस्त 
अवल्माचे ददवून आल्माने भशाऩौयाांनी अधधकाऱ्माांना जाफ वलचायरा. 
उद्मान वलबागातीर अधधकायी ल कभमचायी माांचे नाल, भोफाईर क्रभाांक ल 
ऩत्ता शे उद्मानात दळमनी बागात तीन ददलवाच्मा आत रालण्माचे ननदेळ 
भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी ददरे. उद्मानातीर खेऱणी फववलण्य़ाचे 
कामामदेळ झारेरे आशे. ऩुढीर आठ ददलवात उद्मानात खेऱणी 
फववलण्माचे ननदेळशी भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी ददरे. उद्मानातीर ग्रीन 
जीभशी नादरुूस्त अलस्थेत आशे. तशेी दरुूस्ती कयण्मात माली. मा 
उद्मानाचे ला ग्रीन जीभच्मा देखबार दरुूस्तीचे कां त्राट ज्मा कां त्राटदायाकड े
आशे, त्माांनी काभे केरी नाशी तय त्माांच्मालय कायलाई कया, अवेशी भशाऩौय 
वांदीऩ जोळी माांनी अधधकाऱ्माांना वाांधगतरे. तरालाबोलती वांयषण लबांत 
रालण्माफाफतशी वलचाय कऱण्मात माला, अवेशी भशाऩौय माांनी वाांधगतरे.   

मालेऱी नागरयकाांनी आऩल्मा वभस्मा भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांच्माऩुढे 
भाांडल्मा. लीणा बुत ेमाांनी उद्मानात मोग लळबफय आमोग्जत कयण्माफाफत 
वभस्मा भाांडरी. अरूण देळकय माांनी यतन कॉम्ऩरेक्वच्मा भागीर फाजूव 
घाणीचे वाम्राज्म अवते, त्मादठकाणी कचया वाचून याशतो, अळी वभस्मा 



भाांडरी. याजेळ कुां बरकय माांनी फव स्टॅड त ेभॉडरे लभर ऩरयवयात 
खावगी फवेव उभ्मा याशतात, त्माभुऱे लाशतुकीव अडथऱा ननभामण शोतो. 
मालळलाम उद्मानावभोयीर यस्ता शा लदमऱीचा अवल्माने मादठकाणी ज्मेष्ठ 
नागरयकाांना यस्ता ओराांडताना अडचण जाते, त्माभुऱे मा दठकाणी स्ऩीड 
बे्रकय रालाले, अळी वभस्मा भाांडरी. भाणणकरार कोंफड ेमाांनी उद्मानात 
ग्रीन जीभ  दरुूस्ती कयण्माच्मा वूचना केल्मा. कल्ऩना गुांडकेय माांनी 
ऩरयवयातीर अवाभाग्जक तत्त्ले भोठ्मा प्रभाणालय लाढत अवल्माची तक्राय 
केरी. वांजम ऩाटीर माांनी तरालात आत्भशत्मेचे प्रभाण लाढत अवल्माची 
वभस्मा भाांडरी. गगन काऱे माांनी ऩरयवयात धचकन भटन वलके्रत ेमाांनी 
अनतक्रभण केल्माची तक्राय केरी.  भोठ्मा प्रभाणालय स्लच्छतचे्मा 
वांदबामतीर वभस्मा  शोत्मा. कचया घऱाजलऱ वाचून याशतो, त्माभुऱे 
घाणीचे वाम्राज्म ननभामण शोते. अळा प्रकायच्मा तक्रायी भोठ्मा प्रभाणालय 
शोत्मा. मालय फोरताना भशाऩौय माांनी कचया उचरणायी मांत्रणा शी नलीन 
अवल्माभुऱे त्माांना काभे वभजामरा लेऱ रागतो आशे. 
मेत्मा ३० तायखेऩमतं ऩरयग्स्थती ऩूलमऩदालय मेईर, नागरयकाांना कुठेशी कचया 
ददवणाय नाशी, अवे आश्लावन भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी ददरे. 
अनमायाभ देली भांददयाजलऱ खावगी फवेव उभ्मा याशतात, शी वभस्मा 
फऱ्माच नागरयकाांनी भाांडरी. मालय भशाऩौयाांनी ऩत्र देण्माव वाांधगतरे. 
रलकयात रलकय कायलाई कयण्मात मेईर, अवेशी भशाऩौय मालेऱी 
फोरताना म्शणारे. माव्मनतरयक्त अभोर ळांबयकय, प्रळाांत नतऱगुऱे, वुयेळ 
कऱभकय, बोरेश्लय नतलायी, अळोक फनवोड, अळोक यणददले, श्री याऊत 
माांनीशी आऩल्मा वभस्मा मालेऱी भशाऩौयाांऩुढे भाांडल्मा.     
माव्मनतरयक्त नागरयकाांनी काशी वूचना भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांच्माऩुढे 
भाांडल्मा. वांजम भेंडूरलाय माांनी ळावनाच्मा उऩक्रभाांची भादशती 



अवणाये ऩोटमर तमाय कयाले अळी वूचना केरी. ळावनाच्मा उऩक्रभाांची 
भादशती ल वभस्मा तवेच वूचना भाांडणाये ॲऩ तमाय कऱण्माफाफत वूचना 
शोत्मा.  काशी दठकाणी अनतक्रभण लाढल्माच्माशी तक्रायी नागरयकाांनी 
भाांडल्मा. वलम वभस्माांच्मा ऩाठऩुयाला करून वभस्मेचे ननयाकयण केरे 
जाईर, अवे आश्लावन भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी ददरे. नागरयकाांच्मा 
वलवलध वभस्मा आणण भागण्माांना उत्तय देताना भशाऩौय वांदीऩ जोळी 
म्शणारे, आऩल्मा वुवलधेच्मा दृष्टीने कयण्मात मेणा-मा तक्रायी आणण 
वलकाव शी ननयांतय प्रकक्रमा आशे. आऩरे ळशय स्लच्छ आणण वुांदय याशाले 
मावाठी प्रत्मेकाने ऩुढाकाय घेण्माची गयज आशे. प्रत्मेकाने आऩल्मा 
घयातून ननघणाया कचया ओरा आणण वुका अवा लगीकृत करूनच 
द्माला, अवे आलाशनशी मालेऱी भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी केरे. 

१२ डडसेंबर रोजी तक्रार ननिारण लशबबर 

नागरयकाांच्मा वभस्मा ल तक्रायी ननलायण कयण्मावाठी मेत्मा १२ डडवेंफय 
योजी तक्राय ननलायण लळबफय आमोग्जत कयण्मात मेत अवल्माची भादशती 
भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी ददरी. मा लळबफयाभध्मे वलम प्रकायच्मा वलम 
नागरयकाांच्मा वभस्मा ल तक्रायी वोडवलण्मात मेणाय अवल्माचे त्माांनी 
वाांधगतरे. ददनाांक २७ नोव्शेंफय ते ५ डडवेंफय मा दयम्मान झोनस्तयालय 
आऩरी तक्राय स्लीकायण्मात मेणाय आशे. नागरयकाांनी आऩरी तक्राय 
नोंदवलण्माचे आलाशन भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी केरे. 
  

आऩल्मा वूचनाांचा आदय कयणाय – भशाऩौय 

नागरयकाांनी काभे कयताना आऩरी वूचना देण्मावाठी वूचना ऩेटी 
ठेलण्मात मेणाय आशे. मावूचना ऩेटीभध्मे आऩल्मा तक्रायी ल वूचना 



भाांडाव्मात. आऩल्मा वूचनाांचा आदय केरा जाईर, अवेशी भशाऩौय वांदीऩ 
जोळी माांनी वाांधगतरे.   

 


