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प्रसवद्धी ऩत्रक
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सोबत या, मानलसकता बदऱा,
शहर नक्की बदऱेऱ…!
महापौर संदीप जोशी यांचे आिाहन : सय
ु ोगनगर उद्यानात ‘िॉक
ॲण्ड टॉक विथ मेयर’

नागपरू , ता. ८ : वभस्मा आशे तच. त्मारा नकाय नाशी. त्माचे ननयाकयण कयण्मावाठी मंत्रणा

ददलवयात्र झटत आशे . पक्त नागरयकांची वोफत भशत्त्लाची आशे . आऩण वोफत मा. चांगल्मा
काभाची वरु
ु लात स्लत:ऩावन
ू कया. माभऱ
ु े वंऩण
ू ण ळशयाची भानसवकता फदरेर. भानसवकता

फदररी की ळशय नक्की फदरेर. म्शणन
ू भाझे ळशय मा बालनेने ळशय वलकावात शातबाय राला,
अवे आलाशन भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी केरे.

ळशयवलकावाफाफत ळशयातीर नागरयकांच्मा वंकल्ऩना जाणून घेत त्मा दृष्टीने ळशयवलकावाची ब्लल्मू
वप्रंट तमाय कयण्माच्मा शेतूने ‘लॉक ॲण्ड टॉक वलथ भेमय’ शा उऩक्रभ भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी
वुरू केरा आशे . माच उऩक्रभांतगणत यवललायी (ता. ८) त्मांनी वुमोगनगय उद्मानात नागरयकांळी

वंलाद वाधरा. मालेऱी नगयवेलक वंदीऩ गलई, नगयवेवलका वलळाखा भोशोड, जमश्री लाडीबस्भे
मांच्मावश बाजऩचे ऩदाधधकायी उऩस्स्थत शोते. ‘लॉक ॲण्ड टॉक वलथ भेमय’ उऩक्रभाची वंकल्ऩना
भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी नागरयकांना वांधगतल्मानंतय नागरयकांनी वूचना आणण तक्रायी

भांडामरा वुरुलात केरी. शालयाऩेठऩावून छत्रऩती चौकाऩमंत आणण अजनीऩावून ते भनीऴनगय

ऩमंतच्मा अनेक तक्रायी नागरयकांनी भांडल्मा. वुमोगनगय चौकात टीव्शीएव ळोरूभवभोय ऩोसरव

नवल्माभऱ
ु े अऩघातारा आभंत्रण सभऱते. तेथे ददलवातन
ू ककभान दोन-तीन लेऱा लाशतक
ू ऩोसरव

अवालेत, अळी वलनंती शरयळ गंड
ु ालाय मांनी केरी. वम
ु ोगनगय ऩरयवयातीर गडय राईनची वभस्मा

बास्कय भोतीखामे मांनी वांधगतरे. बीभयाल रांजेलाय मांनीशी शीच वभस्मा वांगत वुमोगनगय
उद्मानातीर प्रवाधनगश
ू ददरे. अनतरयक्त
ृ ाची स्लच्छता शोत नवल्माचे रषात आणन

प्रवाधनगश
ु ोगनगय ऩरयवयात ऩाईऩराईनवाठी यस्ता खणरा भात्र
ृ ाची भागणीशी त्मांनी केरी. वम

ऩन
ु बणयण झारे नवल्माचे प्रल्शाद खयवने मांनी रषात आणन
ू ददरे. ळताब्लदी चौक ते ऩरु
ु ऴोत्तभ

फाजायऩमंतच्मा ७०० भीटय यस्त्माचे काभ झारे नवल्माने मा गसरच्छ लस्तीत याशण्माचा अनब
ु ल
मेत अवल्माचे ऩंड
ु सरक वऩऩये मांनी वांधगतरे. भनीऴनगय-श्माभनगय ऩरयवयातीर यस्त्मांची

दटप्ऩयभऱ
ु े झारेरी दयु लस्था आणण ननभाणण झारेरा अऩघाताचा धोका शी गंबीय वभस्मा बऴ
ू ण
फोफडे मांनी भांडरी. वम
ु ोगनगय उद्मान आणण ऩरयवयात यात्री ऩथददले नवल्माने त्राव शोतो.

ऩथददले रालण्माची भागणी नंदा नतडके मांनी केरी. पुरभती रे-आऊटभध्मे कभी ऩाणीऩुयलठा

शोत अवल्माची वभस्मा मादल पुरझेरे मांनी भांडरी. नयें द्र नगय खारी ऩालवाळ्माव्मनतरयक्तशी
ऩाणी वाठत अवल्माची वभस्मा ळोबा दाते मांच्मावश अनेक नागरयकांनी भांडरी. मालय

कामभस्लरूऩी उऩाम कयण्माची वलनंती केरी. नागरयकांच्मा वातत्माने मेणाऱ्मा तक्रायींची नोंद घेत
त्माफाफतचा ऩाठऩुयाला कयण्मावाठी नगयवेलकांनी नोंद डामयी ठे लण्माची वूचना वलजम भाकोडे
मांनी भांडरी.

माव्मनतरयक्त पुटऩाथलयीर अनतक्रभण शटलन
ू ते चारण्मामोग्म कयण्मात माले, शनभ
ु ान

भंददयाजलऱीर कचयाघय शटवलण्मात माले, दोन भदशनमांऩावन
ू फंद ऩडरेरे ऩेव्शय ब्लरॉकचे काभ

वरू
ु कयण्मात माले, वलवलध उद्मानांभध्मे रालरेल्मा ग्रीन जीभची दे खबार दरु
ु स्ती व्शाली, वम
ु ोग
नगय उद्मानात यात्रीच्मा अंधायात दारुडमांचा धभ
े ी चाऱे चारतात,
ु ाकूऱ अवतो, प्रेभी मग
ु र
ु ांचश
मालय अंकुर घारण्मात माला, ळताब्लदी चौकाच्मा यस्त्मालय बयणाया आठलडी फाजाय भैदानात

शरवलण्मात माला, भोकाट जनालये आणण कुत्रमांचा त्राव दयू कयाला, उद्मानाची सबंत उं च कयण्मात
माली, वम
ु ोगनगयातीर ज्मेष्ठ नागरयक वलयं गऱ
ु ा केंद्रात लीज ऩयु लठा दे ण्मात माला, शाम टें ळन
राईनच्मा ताया खारी आल्मा आशे त, त्मा वुयक्षषततेच्मा दृष्टीने उं च कयण्मात माव्मा, ऩाऱील

कुत्रमांना घाण कयण्मावाठी यस्त्मालय आणरे जाते, मावंदबाणत काशी धोयण तमाय कयण्मात माले,

घयावभोय, पुटऩाथलय शोणाऱ्मा ऩाककंगचा फंदोफस्त कयण्मात माला, उद्मानाच्मा फाजूरा अवरेल्मा
टाकीलय जनजागत
ृ ी वंदेळ दे णाये धचत्रण करून ऩरयवयाचे वौंदमण लाढलाले मा तक्रायी वूयज कांफऱे ,
वभीय दाबाडकय, यवलयाज अंफडलाय, गुराफ सभरसभरे, यत्नाकय उत्तयलाय, याजेंद्र वऩवे, श्री.

सळयऩूयकय, नयें द्र काऱे , बीभयाल भगये , ॲड. डोशे , प्रसभरा वाफऱे , वलजम फोषे, डॉ. शरयळ भोदशते,
फाऱकृष्ण ऩलनीकय, फाफायाभ फाथयी, प्रकाळ योडे, श्री. ऩत्तीलाय मांनी भांडल्मा.

कय लवर
ु ीच्मा काभात आणण भनऩाच्मा कुठल्माशी उऩक्रभात ज्मेष्ठ नागरयकांची भदत घ्माली,

अळी वच
ू ना ८६ लऴाणचे लद्ध
ू नेचे भशाऩौयांवश
ृ श्री. ऩत्तीलाय आणण ळोबा दाते मांनी भांडरी. मा वच
नागरयकांनीशी टाळ्मा लाजलन
ू स्लागत केरे. उद्मानाची दे खये ख आणण वयु षा मावंदबाणत धोयण

तमाय करून एक वूचना परक अधधकाऱ्मांच्मा क्रभांकावश उद्मानाच्मा दळणनी बागात रालण्माची
वच
ू ना काशी नागरयकांनी केरी.

कडक ननदे श आ त तातडीने मंमऱबजािती
नागरयकांच्मा वलण वच
ू ना ल तक्रायी ऐकल्मानंतय भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी तात्काऱ काशी ननदे ळ
ददरेत. उद्मानाचे धोयण ठयलन
ू वच
ू ना परक वात ददलवांच्मा आता उद्मानावभोय रालण्माचे

ननदे ळ त्मांनी ददरे. उद्मानातीर अवाभास्जक तत्लांचा त्राव दयू कयण्मावाठी रलकयच ऩोसरव-

नागरयक वंलाद कामणक्रभ घडलन
ू आणण्माचे त्मांनी आश्लावन ददरे. उद्मानात कक्रकेट, पुटफॉर,
व्शॉरीफॉर खेऱणाऱ्मांना उद्मान वलबागातपे नोटीव दे ऊन वात ददलवांचा अस्ल्टभेटभ दे ण्मात

माला. त्मानंतयशी ऐकरे नाशी तय त्मांच्मावलरुद्ध ऩोसरवांत तक्राय दे ण्माचे ननदे ळ भशाऩौय वंदीऩ
जोळी मांनी उद्मान अधीषकांना ददरे. उद्मानातीर प्रवाधनगश
ृ ाची स्लच्छता माऩुढे ननमसभत
शोईर आणण अनतरयक्त स्लच्छतागश
ू दे ण्माचे आश्लावनशी भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी
ृ फांधन
मालेऱी ददरे. नयें द्र नगय ऩुराखारीर ऩाण्मावंदबाणत तोडगा काढण्मावाठी आककणटे क्ट आणण

इंस्जननअवण अवोसळएळनच्मा वदस्मांवोफत फैठक झारी. तेथीर दौयाशी झारा. रलकयच त्मालय
तोडगा काढण्माचे आश्लावनशी भशाऩौयांनी ददरे. ग्रीन जीभची दे खबार दरु
ु स्ती शोणाय नवेर तय
वलण दे मके अडलून ठे ला. वात ददलवांत दरु
ु स्ती कयण्माचे ननदे ळशी भशाऩौयांनी ददरे. आठलडी

फाजायावंदबाणत तोडगा काढण्मावाठी नगयवेलकांची फैठक फोरालरी अवून त्मालय रलकयच तोडगा
काढण्माचे आश्लावन त्मांनी ददरे. वुमोग नगय उद्मानातीर ज्मेष्ठ नागरयक वलयं गुऱा केंद्रात १२
डडवेंफयऩमंत लीज ऩुयलठा वुरू कयण्माचे ननदे ळ वंफंधधत कंत्राटदायांना ददरे. पुटऩाथलयीर आणण
ळशयातीर अनतक्रभण तोडण्माची भोशीभ शाती घेतरी आशे . ऩुढीर काशी ददलवांत पुटऩाथ
अनतक्रभणभुक्त शोतीर, अवे आश्लावन त्मांनी ददरे.

