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नागररकांच्या समसयांची गांभीयाकन ेदखि घऊे – महापौर 

दत्तात्रय नगर यथेीि रलहिासयांनी मांडल्या समसया : िॉक अण्ड टॉक लिथ मयेर 
उपक्रम 

नागपूर,ता.30. शहरातील सर्व नागररकाांच्या समसयाांची गाांभीयावने दखल घेतली जाईल. 
कुणार्रही अन्याय होणार नाहीत. सर्ाांचे प्रश्न मागी लार्ण्यार्र भर देणार असल्याचे 
आश्वासन महापौर सांदीप जोशी याांनी ददले. शदनर्ारी र्ॉक अण्ड टॉक उपक्रमाअांतगवत 
दत्तात्रयनगर येथील उद्यानात कायवक्रम आयोदजत करण्यात आला. 

यारे्ळी महापौर सांदीप जोशी याांच्यासह जलप्रदाय सदमती सभापती दपांटू झलके, उपसभापती 
भगर्ान मेंढे, नगरसेदर्का ररता मुळे, सनेहल दबहारे, ददव्या धुरडे, नगरसेर्क दीपक चौधरी, 
नेहरूनगर झोन सहायक आयुक्त सनेहा करपे, उद्यान अधीक्षक अमोल चौरपगार प्रामुख्याने 
उपदसथत होते. 

दत्तात्रयनगर येथील उद्यानातील नागररकाांनी आपल्या समसया महापौराांपुढे माांडल्या. 
हेमराल भोसकर याांनी याभागात अदतररक्त एक उद्यान आणखी हरे् यासांदभावत मागणी केली. 
र्ीणा बेलगे याांनी सक्करदरा तलार् सर्च्छता मोदहम लर्करात लर्कर सुरू करण्याची 
मागणी केली. सध्यदसथतीत तलार्ात घाणीचे साम्राज्य दनमावण झाले असनू डासाांचा त्रास होत 
असल्याची तक्रार केली. दकशोर कुां भलकर याांनी जुना सुभेदार ले आऊट येथे दसर्रेज लाईन 
चोकअप झाल्यामुळे दर्हीरींना दुदित पाणी येत असल्याची तक्रार केली. अड बानाईत याांनी 
उद्यानातील खेळणी ना दुरूसत अर्सथेत असल्याची तक्रार माांडली तर जयांत पडोळे याांनी 
उद्यानातील र्ॉदकां ग टॅ्रक हा अरूां द आहे त्याचे रूां दीकरणाबाबत मागणी केली. महादेर् र्राडे र् 
ददर्ाकर खानोरकर याांनी पररसरातील सर्च्छता दररोज करण्यात यार्ी, रसता दनयदमत 
झाडण्यात येत नसल्याची तक्रार केली. याव्यदतररक्त काही नागररकाांनी आपल्या 
सचूनादेखील महापौर सांदीप जोशी याांच्यापुढे माांडल्या. गुांजन चौधरी याांनी प्लादसटकमुक्त 
नागपरूसाठी एक दर्शेि मोदहम आपल्या सांसथेद्वारे सुरू करणार असल्याचे साांदगतले. या 
मोदहमेचे महापौर सांदीप जोशी याांनी कौतुक केले. धनश्री राजदेरकर याांनी उद्यानात 
असमादजक तत्त्रे् मोठ्या प्रमाणार्र र्ाढत असल्यामुळे सथादनक नागररकाांना त्याचा त्रास 
होत असल्याची तक्रार केली. यादशर्ाय उद्यानात पादकां गची समसया मोठ्या प्रमाणार्र 



असल्याचे त्याांनी साांदगतले. नांददकशोर दटकले याांनी दर्दु्यत पोल्स हे र्ाकले असल्यामुळे 
त्याचा धोका होऊ शकतो, अशी तक्रार केली. त्यार्र महापौराांनी त्र्ररत प्रकरण दनकाली 
काढण्याचे दनदेश ददले. यादशर्ाय मुकुां द बडगे, र्सांत चाांगदे, भासकर राघोते, ज्योती देर्घरे, 
नामदेर् फदटांग, र्ीजय बोरकर याांनी आपल्या समसया महापौराांपुढे माांडल्या. 

महापौर सांदीप जोशी याांनी सर्व समसया जाणनू घेतल्यार्र यार्र लर्करात लर्कर कायवर्ाही 
करू असे दनदेश ददले. आपणही आपली तक्रार 5 दडसेंबर परू्ी झोनल कायावलयात तीन 
प्रतींमध्ये देण्याचे आर्ाहन केले. शहराच्या दर्कासात नागररकाांचाही र्ाटा हा तेर्ढाच 
महत्त्र्ाचा आहे. नागररकाांनी आपली कतवव्ये चोखपणे बजार्णे हे आर्श्यक आहे. आपल्या 
पररसरात कुदणही घाण करणार नाही, कचरा टाकणार नाही याची काळजी आपल्याच 
घ्यायची आहे, असे महापौराांनी यारे्ळी साांदगतले. आपल्या घरातील कचरा हा ओला सुका 
र्गीकरण करूनच द्यार्ा, असे आर्ाहन महापौर सांदीप जोशी याांनी यारे्ळी केले. 

  

हार, बुके, शाि सिीकारणार नाही 

माझ्या सत्कारासाठी नागररक हार, बुके, शाल असतात. माझ्या सत्कारासाठी हार, बुके 
कुदणही आण ूनये. यासर्ाांमध्ये पसेै घालदर्ण्यापेक्षा सत्कारासाठी लागणारे पसेै महापौर 
सहायता दनधीसाठी देण्याचे आर्ाहन महापौर सांदीप जोशी याांनी केले. 

 


