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दयानंद पाकक  येथे िॉक ॲण्ड टॉक विथ मेयर उपक्रम : 
सिक तक्रार ंची गंभीरतेने दखऱ घेण्याचे महापौराचें 

आश्िासन 

नागपूर,ता.२७ : भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांच्मा वंकल्ऩनेतून नागरयकांच्मा 
वभस्मा थेट नागरयकांभध्मे जाऊन ऐकण्मावाठी आणण त्मा तातडीने 
वोडवलण्मावाठी ‘लॉक ॲण्ड टॉक वलथ भेमय’ मा उऩक्रभारा नागरयकांचा 
उदंड प्रततवाद मभऱत आशे. फुधलायी (ता. २७) भशाऩौयांनी जयीऩटका 
ऩरयवयातीर दमानंद ऩाकक भध्मे जाऊन नागरयकांच्मा वभस्मा जाणून 
घेतल्मा. तातडीने ज्मा वभस्मांची वोडलणूक कयता मेईर, त्मा तातडीने 
कयाव्मात आणण अन्म वभस्मांलय तातडीने कामकलाशी कयण्माचे तनदेळ 
वंफंधधत अधधकाऱमांना ददरे. 



भशऴी दमानंद ऩाकक  मेथे भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी नागरयकांळी वंलाद 
वाधरा. मालेऱी वत्ताऩष नेत ेवंदीऩ जाधल, आयोग्म वमभती वबाऩती 
लीयेंद्र कुकयेजा, भंगऱलायी झोन वबाऩती गागी चोऩया, नगयवेलक भशेंद्र 
धनवलजम, नगयवेवलका प्रमभरा भंथयानी, वुऴभा चौधयी, झोन वशामक 
आमुक्त शरयळ याऊत, ज्मेष्ठ वभाजवेलक घनश्माभदाव कुकयेजा, प्रबाग 
अध्मष याजेळ फटलानी, डॉ. वलकंी रूगलाणी, फमरयाभ वशजयाभानी, जगदीळ 
लंजानी, ददनेळ गौय प्राभुख्माने उऩस्स्थत शोत.े 

मालेऱी नागरयकांनी ऩरयवयातीर वलवलध वभस्मांचा ऩाढा लाचरा. 
ऩरयवयात भोकाट जनालयांचा शैदोव भोठ्मा प्रभाणालय अवल्माची वभस्मा 
दमानंद ऩाकक  मेथीर नागरयकांनी भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांच्माऩुढे भांडरी. 
कचऱमाच्मा दढगाऱमांभुऱे कुत्रे, लयाश मावायख्मा भोकाट प्राण्मांची वंख्मा 
लाढत अवल्माने ऩरयवयात दगुधंीचे वाम्राज्म तनभाकण शोत ेअवल्माचे 
वंदीऩ डोंगये मांनी वांधगतरे. ऩरयवयात बटक्मा कुत्रमांचा प्रश्न भोठ्मा 
प्रभाणालय अवल्माचे नागरयकांनी वांधगतरे. भोकाट कुत्रमांभुऱे नागरयकांना 
त्राव शोतो. मालय भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी भोकाट कुत्रमांच्मा 
नवफंदीवाठी वलळेऴ भोदशभ याफवलण्मात मेत अवल्माचे वांधगतरे. शी 
वभस्मा वंऩूणक ळशयातच अवल्माचे भशाऩौयांनी वांधगतरे. प्रलीण फैवलाय 
मांनी मा वभस्मेलय उऩाम वांगताना कुत्रमारा प्ररोबन देऊन एका 
दठकाणी गोऱा कयणे ल त्मारा नंतय ऩकडणे अळी वूचना भांडरी. 
मामळलाम त्मांनी अनंत नगय चौक त ेददनळा पॅक्टयी चौकादयम्मान 
अवरेल्मा आठलडी फाजायाभुऱे लाशतुकीरा अडचण तनभाकण शोत 
अवल्माचे वांधगतरे. आऩल्मा तक्रायींची गंबीय दखर घेऊ, अवे आश्लावन 
भशाऩौयांनी ददरे. 



कभर फवीन मांनी रेफय चौक मेथे दारू वऩणाये व्मक्ती, अवाभास्जक 
तत्त्ले त्राव देत अवल्माची तक्राय भांडरी. मालय भशाऩौयांनी रलकयात 
रलकय उऩाम कयाला, अवे तनदेळ वशामक आमुक्तांना ददरे. श्री.गजमबमे 
मांनी गणेळोत्वल, झुरेरार जमंती मा उत्वलादयम्मान दमानंद ऩाकक  मेथे 
कृत्रत्रभ तराल अवतात. त्मादठकाणी दशा ददलवात घाणीचे वाम्राज्म 
तनभाकण शोत,े अळी वभस्मा भांडरी. श्री.ळेख मांनी घयारा रागून धचकन 
वेंटय दगुधंीचा त्राव शोत अवल्माचे वांधगतरे. ती जागा अततक्रमभत 
अवल्माचेशी वांधगतरे. मालय भशाऩौयांनी जेवीएफी घेऊन तातडीने त े
दकुान तोडून टाकण्माचे तनदेळ वशामक आमुक्त शरयळ याऊत मांना ददरे. 
याजेंद्र ऩानतालणे मांनी डुकयांभुऱे घाणीचे वाम्राज्म तनभाकण झाल्माचे 
वांधगतरे. शाऊंमवग फोडक कॉरनी मेथे यस्ता तुटरेरा आशे मावोफतच 
कभारीची अस्लच्छता अवल्माचे जे.ऩी.ळभाक मांनी वांधगतरे. मालय 
फोरताना भशाऩौयांनी आजच त्मा जागेची ऩाशणी करून मोग्म ती 
कामकलाशी कयण्माचे तनदेळ झोन वशामक आमुक्तांना वांधगतरे. नयेंद्र 
ककंकय मांनी उद्मानात ॲक्मुपे्रळय लॉककंग टॅ्रक कयण्माफाफत वूचना 
भांडरी. दीऩक वंगलाय मांनी आठलडी फाजायानंतय जभा झारेरा कचया 
तातडीने उचरण्मावाठी यात्रऩाऱीत कचया गाडी ऩाठवलण्माची वूचना 
भांडरी. माव्मततरयक्त कृऩार मवगं, ऩयभानंद रूखलानी, याजू अंफादे, 

भोशम्म्द काददय अंवायी, इंददया जांबुऱकय, शरयळ भशेळयानी, उत्तभ ठलये, 

वधचन नंदेश्लय मांनी आऩल्मा वभस्मा भांडल्मा. मालय फोरताना भशाऩौय 
मांनी १२ डडवेंफय योजी तक्राय तनलायण मळत्रफय आमोस्जत कयण्मात मेत 
अवून आजऩावून त े५ डडवेंफय ऩमतं झोनभध्मे तीन प्रतींभध्मे तक्राय 
वादय कयण्माचे आलाशन केरे. शामटेंळन राईन खारी अवरेरी घये 
तोडण्माचे आदेळ आल्माची वभस्मा नागरयकांनी भांडरी. मालय फोरताना 



भशाऩौयांनी शामटेंळन राईन खारीर घये शा वलऴम न्मामप्रवलष्ट आशे. 
त्माभुऱे न्मामारमाच्मा आदेळानंतय मोग्म ती कामकलाशी कयण्मात मेईर, 

अवे वांधगतरे. 

माप्रवंगी फोरताना भशाऩौय वंदीऩ जोळी म्शणारे, वलकाव शी तनयंतय 
प्रकक्रमा आशे. नागरयकांनी आऩरी जफाफदायी ओऱखून मा प्रकक्रमेत 
वशबागी व्शामरा ऩादशजे. आऩल्मा घयातीर कचया शा लगीकृत करूनच 
द्मामरा शला. आऩल्मा ऩरयवयात कुठेशी घाण याशणाय नाशी, माचीशी 
काऱजी आऩणच घ्मामरा ऩादशजे. जनतचे्मा वशकामाकनेच ळशयाचा 
वलकाव ळक्म अवल्माचेशी त्मांनी वांधगतरे. जात, धभक, ऩंथ, ऩष 
माऩमरकड ेजाऊन आऩल्मारा ळशयाचा वलकाव कयालमाचा आशे. मावाठी 
नागरयकांनीशी ऩुढाकाय घेणे आलश्मक अवल्माचे आलाशन केरे. 
कामकक्रभाचे वंचारन वतीळ आनंदानी मांनी केरे. आबाय लीयेंद्र कुकयेजा 
मांनी भानरे. 

दयानंद पाकक  येथीऱ विकास कामांचे भूलमपूजन 

दमानंद ऩाकक  मेथे लीयेंद्र कुकयेजा मांच्मा ऩुढाकायाने नागऩूय 
भशानगयऩामरकेच्मा दोन कोटीच्मा तनधीतून वौंदमीकयण काभाचे 
बूमभऩूजन मालेऱी भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांच्मा शस्त ेकयण्मात आरे. मा 
ऩाकक भध्मे अत्माधुतनक वुवलधा देण्मात मेणाय अवल्माचे त्मांनी वांधगतरे. 
उद्मानात ५० राख आमब्रॉक, अत्माधुतनक प्रलेळद्लाय, खुरे वबागशृ, 

मोगमळत्रफयावाठी ळेड, स्काम लॉक, ऩुरूऴ भदशरा मांच्मावाठी स्लतंत्र ग्रीन 
जीभ, लॉककंग टॅ्रक, ॲक्मुपे्रळयवाठी लॉककंग टॅ्रक तमाय कयण्मात मेणाय 
अवल्माची भादशती लीयेंद्र कुकयेजा मांनी ददरी.        

 


