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पुटफॉरच्मा भाध्मभातन
ू तमाय शोतेम आंतययाष्ट्रीम खेऱाडू : भशाऩौय नंदा जजचकाय

पुटफॉर वाभनमांचे थाटात उदघाटन : भनऩा-आई पाऊंडेळनचे आमोजन
पुटफॉर शा वलव खेऱाांचा याजा आशे . १३ लऴावऩल
ू ी आई पाऊांडेळनने ‘झोऩडऩट्टी पुटफॉर स्ऩधे’च्मा रूऩात
रालरेल्मा योऩट्माचे आज लटलष
ृ ात रूऩाांतय झारे आशे . मा स्ऩधेच्मा भाध्मभातून आांतययाष्ट्रीम खेऱाडू तमाय शोत
अवल्माचे गौयलोदगाय भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी काढरे.
नागऩयू भशानगयऩालरका आणण आई कुवभ
वशाये पाऊांडेळनच्मा वांमक्
ू
ु त वलदमभाने स्थाननक ये ळीभफाग
भैदानालय आमोजजत पुटफॉर वाभन्माच्मा उदघाटनप्रवांगी त्मा फोरत शोत्मा. मालेऱी वलयोधी ऩष नेते तानाजी लनले,
फवऩाचे भनऩातीर ऩषनेते भोशम्भद जभार, क्रीडा वबाऩती ल आई पाऊांडेळनचे अध्मष नागेळ वशाये , क्रीडा वलभती
उऩवबाऩती प्रभोद तबाने, शनभ
ु ाननगय झोन वबाऩती बगलान भें ढे, नेशरूनगय झोन वबाऩती ये खा वाकोये , वतयां जीऩयु ा
झोन वबाऩती वांजम चालये , भाजी उऩभशाऩौय नगयवेलक वतीळ शोरे, नगयवेवलका उऴा ऩामरट, ळीतर काभडे, नेशा
लाघभाये , वलयां का लबलगडे, स्नेशर बफशाये , भधव
व ांळी
ु द
ू न भऱ
ु े , ळयद गोंडाणे, भशायाष्ट्र ॲथरेटटक्व वांघटनेचे वचचल ळयद वम
ू ल
प्राभख्
ु माने उऩजस्थत शोते.
प्रायां बी भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी पीत काऩन
ू आणण पुटफॉररा ‘कीक’ भारून स्ऩधेचे उदघाटन केरे.
त्मानांतय भशाऩौय नांदा जजचकाय ल वलव प्रभख
ां ी ओऱख करून दे त गुराफऩष्ट्ु ऩ दे ऊन त्माांचे स्लागत केरे.
ु ऩाशुणमाांनी खेऱाडूच
प्रास्तावलकात क्रीडा वबाऩती नागेळ वशाये माांनी पुटफॉर स्ऩधेभागची ऩार्शलवबभ
ू ी वाांचगतरी. आई पाऊांडेळन
भागीर अनेक लऴाांऩावन
ू क्रीडा वांस्कृती रुजलत आशे . मालऴी भशानगयऩालरकेने मा कामावरा फऱ टदरे आशे . वांऩण
ू व नागऩयु ात
क्रीडावलऴमक लातालयण ननलभवती कयणमाचा प्रमत्न कयीत अवल्माचे त्माांनी वाांचगतरे . मालेऱी वलयोधी ऩष नेते तानाजी
लनले, फवऩाचे ऩष नेते भोशम्भद जभार आणण भशायाष्ट्र ॲथेरेटटक्व वांघटनेचे वचचल ळयद वम
व ांळी माांनी स्ऩधेरा आणण
ू ल
खेऱाडून
ां ा आऩल्मा भागवदळवनातून ळब
ु ेच्छा टदल्मा. तत्ऩल
ू ी भशाऩौय ल अन्म भान्मलयाांनी लष
ृ ायोऩण केरे.
वांचारन भनऩाचे क्रीडा ननयीषक नये ळ चौधयी माांनी केरे. आबाय क्रीडा वलभतीचे उऩवबाऩती प्रभोद तबाने
माांनी भानरे. स्ऩधेचे वांऩण
ू व ननमोजन आई पाऊांडेळनचे ॲडवलन ॲन्थोनी आणण त्माांचे वशकायी वाांबाऱीत आशे त.
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ऩटशल्मा वाभन्मात नलयां ग क्रीडा भांडऱ वलजमी उदघाटनऩय ऩटशरा वाभना रकी स्टाय भोभीनऩयु ा आणण नलयां ग
क्रीडा भांडऱ, अजनी माांच्मात यां गरा. शा वाभना नलयां ग क्रीडा भांडऱाने ०-१ ने णखळात घातरा. नलयां ग क्रीडा भांडऱाचा खेऱाडू
वलनू ऩॉर माने ५२ व्मा लभननटारा गोर कयीत वाभना लऱवलरा.
फध
ु लायी चाय वाभने स्ऩधेच्मा दव
ु ऱ्मा टदलळी फध
ु लायी (ता. २) चाय वाभने शोतीर. ऩटशरा वाभना एटू
एजीडब्लल्मू फाराजीनगय वलरुद्ध टाईभ पॅलवलरटी चांद्रभणीनगय, दव
ु या वाभना दीऩ लारयअवव अजनी वलरुद्ध मन
ु ीटी क्रफ
भोतीफाग, नतवया वाभना एचएपटी शनभ
ु ाननगय वलरुद्ध वोनझायी लारयअवव बफडीऩेठ तय चौथा वाभना जलु रएट इरेव्शन
कौळल्मानगय वलरुद्ध गोंड फॉईज नलीन फस्ती वदय माांच्माभध्मे शोईर.
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ळशयातीर स्लच्छतेरा प्राधानम दमा : भशाऩौय नंदा जजचकाय
ळशय स्लच्छ ठे लणे शे प्रत्मेकाचे कतवव्मच आशे त्मा दष्ट्टीने त्लरयत उऩाममोजना कया. ळशयातीर स्लच्छतेरा
प्राधान्म दमा, अवे ननदे ळ भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी प्रळावनारा टदरे.
नागऩयू भशानगयऩालरकेदलाये ळशयातीर नागरयकाांकरयता वर
ु ब ळौचारमाांची स्लच्छता, दे खबार कयणमावाठी
नेभणमात आरेल्मा एजांवीभापवत कयणमात आरेल्मा कामवलाशी ल त्मालय मेणाया खचव मावांफांधीचा आढाला भांगऱलायी (ता. २)
भशाऩौयाांनी घेतरा. मालेऱी उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, आमक्
ु त अजर्शलन भद
ु गर, भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके, ज्मेष्ट्ठ
नगयवेलक दमाळांकय नतलायी, अनतरयक्त आमक्
े ालकय, भख्
ु त यलीांद्र कांु बाये , अनतरयक्त उऩामक्
ु त जमांत दाांडग
ु म अलबमांता
वलजम फनगीयलाय, अधीषक अलबमांता दीऩक वोनटक्के, कामवकायी अलबमांता (स्रभ) डी.डी. जाांबऱ
ू कय, आयोग्म अचधकायी
डॉ. प्रदीऩ दावयलाय प्राभख्
ु माने उऩजस्थत शोते. नागऩयू ळशयात ६३ टठकाणी वर
ु ब ळौचारमे अवन
ू वलवलध एजांवीजरा
त्माच्मा दे खबार दरु
ु स्तीचे काभ दे णमात आरे आशे . वदमजस्थतीत १३ भटशरा प्रवाधन गश
ु ऴ प्रवाधन गश
ृ े ल ३७ ऩरु
ृ ाांचे
काभे वरू
ु अवन
ू ते रलकयात रलकय ऩण
ू व शोणाय अवल्माची भाटशती कामवकायी अलबमांता डी.डी. जाांबऱ
ू कय माांनी टदरी.
भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी टठकटठकाणी भटशरा स्लच्छतागश
ृ े उबायणमाव प्राधान्म दमा. फाजाय बागात ते
अवामराच शले, माची काऱजी घ्मा. जेथे स्लच्छतागश
ृ े उबायणमावाठी जागेची अडचण मेत आशे तेथे स्थाननक नगयवेलकाांची
भदत घेणमात माली, अवे आदे ळ टदरे. ननभावणाधीन अवरेरी नलीन ळौचारमे अदममालत अवालीत माकडेशी अचधकाऱ्माांनी
रष दमाले, अवेशी त्मा म्शणाल्मा. मा काभात स्लमांवेली वांस्थाांची भदत घेणमाफाफतशी त्माांनी अचधकाऱ्माांना वच
ु वलरे.
स्लच्छता ॲऩ डाऊनरोड कयणमालय बय दे णमात माला, अळा वच
ू नाशी त्माांनी केल्मा.
फैठकीरा झोन वशामक आमक्
ु त भशे ळ भोयोणे, याजेळ कयाडे, याजु लबलगडे, अळोक ऩाटीर, प्रकाळ लयाडे, वलजम
शुभने, वब
ु ाऴ जमदे ल, शरयळ याऊत, कामवकायी अलबमांता डी.डी. जाांबऱ
ू कय, वांजम जैस्लार, भोती कुकये जा, वी.जी. धकाते,
अननरूद्ध चौगांजकय, काांतीकुभाय वोनकुवये , याजेळ बत
ू कय, स्थालय अचधकायी आय.एव. बत
ु े उऩजस्थत शोते.

E-News Letter

ऑगस्ट 2017

कवललमय वयु े ळ बट वबागश
ु े नागऩयू च्मा वांस्कृततक लैबलात बय : भशाऩौय
ृ ाभऱ

भशाऩौय, आमक्
ु त, स्थामी वमभती वबाऩतींनी केरी वयु े ळ बट वबागश
ृ ाची ऩाशणी
नागऩयु ातीर अदममालत आधनु नक तांत्रसानाचा लाऩय करून, ऩण
व णे वौय ऊजेलय वांचालरत कवललमव वयु े ळ बट
ू ऩ
वबागश
ृ ाचे कामव अांनतभ टप्पप्पमात आशे . मेत्मा काशी टदलवाांत उदघाटन शोणाय अवरेल्मा मा वबागश
ृ ाच्मा अांनतभ टप्पप्पमातीर
काभाांची ऩाशणी भशाऩौय नांदा जजचकाय, उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वलभती वबाऩती वांदीऩ जाधल आणण आमक्
ु त
अजर्शलन भद
ु गर माांनी ऩदाचधकायी ल अचधकाऱ्माांवश वांमक्
ु तऩणे केरी.
मालेऱी भाजी भशाऩौय तथा ज्मेष्ट्ठ नगयवेलक प्रलीण दटके, ज्मेष्ट्ठ नगयवेलक दमाळांकय नतलायी, लळषण
वबाऩती प्रा. टदरीऩ टदले, भनऩाचे भख्
ु म अलबमांता वलजम फनगीयलाय, कामवकायी अलबमांता (वलदमत
ु ) वांजम जैस्लार,
अधीषक अलबमांता भनोज तारेलाय, उऩअलबमांता गबने, जनवांऩकव अचधकायी अळोक कोल्शटकय आदी उऩजस्थत शोते.
कवललमव वयु े ळ बट वबागश
ृ शे भशायाष्ट्रातीर वलावचधक प्रेषक षभता अवरेरे वबागश
ृ आशे . दोन शजाय
आवनषभता, २०० चाय चाकी लाशनाांची ऩार्कांग, वौय ऊजेलय वांचालरत अदममालत प्रकाळ व्मलस्था, अत्माधनु नक
ध्लननव्मलस्था शे मा वबागश
ु म आकऴवण आशे . वबागश
ू अखेयचा शात वबागश
ृ ाचे भख्
ृ ाचे काभ अांनतभ टप्पप्पमात अवन
ृ ालय
र्पयवलरा जात आशे .
माप्रवांगी फोरताना भशाऩौय नांदा जजचकाय म्शणाल्मा, कवललमव वयु े ळ बट वबागश
ृ शे नागऩयू ची नली ओऱख
ननभावण कयणाये ठये र. भध्म बायतातीर अत्माधनु नक वाांस्कृनतक वबागश
ृ म्शणून ते नालारूऩाव मेईर, मात ळांका नाशी.
माभऱ
ु े नागऩयू च्मा वाांस्कृनतक लैबलात बय ऩडणाय अवल्माचेशी त्मा म्शणाल्मा. वबागश
ू व काभ आटोऩल्मानांतय
ृ ाचे वांऩण
ऩढ
ु ीर काशी टदलवातच वबागश
ृ ाचे रोकाऩवण कयणमात मेईर, अळी भाटशतीशी मालेऱी भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी टदरी.
आमक्
ु त अजर्शलन भद
ु गर माांनी मालेऱी कांत्राटदायारा काशी वच
ू ना केल्मात. अगदी फारयक-वारयक फाफीांकडे
कांत्राटदायाने रष दमाले. लळल्रक कामव तातडीने ऩण
ू व कयाले, अळा वच
ू ना त्माांनी केल्मा. मालेऱी भशाऩौय, आमक्
ु त आणण
अन्म ऩदाचधकाऱ्माांनी वबागश
ृ ाची आवनव्मलस्था, प्रकाळ व्मलस्था, टदव्माांगावाठी वबागश
ृ ात प्रलेळ कयणमावाठी अवरेरी
वलळेऴ व्मलस्था, एक शजाय, दीड शजाय आणण दोन शजाय आवन षभता कामवक्रभानव
ु ाय कयता मेईर, अळी व्मलस्था,
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लाशनतऱ व्मलस्था, व्शीआमऩी ऩार्कांग व्मलस्था, वबागश
ृ ाच्मा प्रलेळदलायानांतयच्मा वबागश
ृ ात रालरेरा २४ पूट व्मावाचा
अत्माधनु नक ऩांखा, स्लच्छतागश
ु य कांस्रक्ळनचे वयु े ळ
ृ े , ॲम्ऩी चथएटय आदीांची भाटशती घेतरी. आांतयवज्जेचे काभ कयणाये वऩ
ऩटे र ल वबागश
ृ ाच्मा काभालय दे खये ख ठे लणाये अचधकायी, कभवचायी मालेऱी उऩजस्थत शोते.
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वेंरर एव्शे नमू योड भागे *फडी ते ददघोयी 'आऩरी फव'
फव' वेलेरा वरु
ु लात

नागरयकांनी भानरे ऩरयलशन वबाऩतींचे आबाय
वेंरर एव्शे न्मू योड ऩरयवयातीर नागरयकाांना काभाननलभत्त ननमलभत टदघोयीऩमांत जाले रागते. भात्र आऩरी फव
वेला उऩरब्लध नवल्माने नागरयकाांची गैयवोम शोत शोती. नागरयकाांची शी गयज रषात घेता नागरयकाांच्मा भागणीलय तातडीने
ननणवम घेणमाचे आर्शलावन ऩरयलशन वबाऩती जजतें द्र (फांटी) कुकडे माांनी टदरे शोते. आऩरे आर्शलावन ऩण
ू व कयत आभदाय
कृष्ट्णा खोऩडे माांच्मा शस्ते आणण ऩरयलशन वबाऩती फांटी कुकडे माांच्मा उऩजस्थतीत यवललायी (ता. ६ ऑगस्ट) वेंरर एव्शे न्मू
योड भागे फडी ते टदघोयी फव वेलेरा प्रजाऩती चौक मेथे टशयली झेंडी दाखवलरी. मालेऱी प्राभख्
ु माने नगयवेवलका भननऴा
धालडे, नांदयाज वोनी, प्रळाांत यतन, भशें द्र कटारयमा, भनोज अग्रलार, वलनोद कोचय, अळोक वालयकय, कभरेळ नागऩार,
र्शमाभ फजाज, वन
ु ीर डशाके, आलळऴ धालडे माांच्मावश ऩरयवयातीर नागरयकाांची उऩजस्थती शोती.
वेंरर एव्शे न्मू भागे जाणायी 'आऩरी फव' फडी ते टदघोयी गाांधीफाग, प्रजाऩती चौक, डे-टु-डे चौक,खयफी चौक
भागावने जाईर. फडी मेथन
ू ऩटशरी फव वकाऱी ५.४५ लाजता वट
ु े र तय ळेलटची फव यात्री ९.४० रा याशीर. तवेच टदघोयी
लरुन ऩटशरी फव वकाऱी ६.३० लाजता याशणाय अवन
ू ळेलटची फव यात्री ९.५५ लाजता वट
ु े र. मा भागावलय फवच्मा दययोज
जाणे आणण मेणे ३०-३० पे-मा अवणाय आशे . नागरयकाांची गैयवोम रषात घेता तातडीने फव वेला वरू
ु करुन नागरयकाांच्मा
गयजेच्मा लेऱेनव
ु ाय लेऱाऩत्रक तमाय केल्माफद्दर नागरयकाांनी ऩरयलशन वबाऩती जजतें द्र (फांटी) कुकडे माांचे आबाय भानरे.
नागरयकाांना दजेदाय लाशतक
वेला दे णमावाठी आऩण कटटफद्ध अवन
ू
ू नागरयकाांनी 'आऩरी फव' वांफांचधत काशी वभस्मा
अवल्माव वांऩकव वाधाला आणण 'आऩरी फव'चा लाऩय कयाला, अवे आलाशनशी मालेऱी वबाऩतीांनी केरे.
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अलैधयीत्मा नऱ कनेक्ळन जोडणाऱ्मा ग्राशकांलय शोणाय गन
ु शे दाखर

चर वंऩत्ती, भारभत्तांची शोणाय जप्ती - अबम मोजनेअंतगयत कामय न कयणाऱ्मा कभयचाऱ्मांलयशी कायलाईचा फडगा
वलरतीची मोजना जाशीय करूनशी कय बयणमाकडे दर
व कयणाऱ्मा थकफाकीदायाांच्मा चर भारभत्तेलय टाच
ु ष
मेणाय आशे . ११ ऑगस्टऩावन
ू काय, भोटायवामकर, टीव्शी, फ्रीज, वोपा आदी चर वांऩत्ती आणण त्मानांतय कामदमानव
ु ाय
अचर वांऩत्ती जप्पत कयणमाचे आदे ळ भशाऩौय नांदा जजचकाय आणण आमक्
ु त अजर्शलन भद
ु गर माांनी टदरे. इतकेच नव्शे तय
नऱ कनेक्ळन काऩरेल्मा थकफाकीदायाांनी ऩन्
ु शा ते जोडरे अवेर अळा थकफाकीदायाांलय ऩढ
ु ीर तीन टदलवाांत गन्
ु शे
नोंदवलणमात माले, अवे आदे ळशी त्माांनी झोनर अचधकायी आणण ओवीडब्लल्मू अचधकाऱ्माांना टदरे.
थकीत भारभत्ता कय आणण ऩाणी कय अवणाऱ्मा ग्राशकाांवाठी नागऩयू भशानगयऩालरकेने १७ जुरै ते १०
ऑगस्ट मा काऱात ‘अबम मोजना’ जाशीय केरी आशे . प्रायां बी मा मोजनेचा कारालधी ७ ऑगस्टऩमांत शोता. मानांतय
मोजनेरा तीन टदलवाची भद
ु तलाढ दे णमात आरी. दयम्मान मोजनेतीर कारालधीत झोनननशाम लवर
ु ीचे उटद्दष्ट्ट काम शोते,
र्कती टक्के लवर
ु ी कयणमात आरी, कभी लवर
ु ीची कायणे काम आणण कुठल्मा कभवचाऱ्माांनी मोजनाकाऱात कतवव्मात
शरगजीऩणा केरा, मावांदबावत भनऩाच्मा छत्रऩती लळलाजी भशायाज प्रळावकीम इभायतीतीर वबागश
ृ ात आढाला फैठकीचे
आमोजन कयणमात आरे शोते. फैठकीरा भशाऩौय नांदा जजचकाय, वबाऩती वांदीऩ जाधल, वत्ताऩष नेते वांदीऩ जोळी,
आमक्
ु त अजर्शलन भद
ु गर, भाजी भशाऩौय तथा ज्मेष्ट्ठ नगयवेलक प्रलीण दटके, ज्मेष्ट्ठ नगयवेलक दमाळांकय नतलायी,
नगयवेवलका टदव्मा धयु डे, अनतरयक्त आमक्
ु त यलीांद्र कांु बाये , अनतरयक्त आमक्
ु त डॉ. रयजलान लवद्दीकी, उऩामक्
ु त यलीांद्र
दे लतऱे , कामवकायी अलबमांता (जरप्रदाम) वांजम गामकलाड, वशामक आमक्
ु त (कय) लभलरांद भेश्राभ, ओवीडब्लल्मच
ू े याशुर
कुऱकणी उऩजस्थत शोते. वदय फैठकीत भशाऩौय नांदा जजचकाय आणण आमक्
ु त अजर्शलन भद
ु गर माांनी अबम मोजनेअांतगवत
भागीर २० टदलवाांत कयणमात आरेल्मा कयलवर
ु ीचा झोनननशाम आढाला घेतरा. ज्मा थकफाकीदायाांनी मोजनेत वशबागी न
शोता अजूनशी थकफाकी ठे लरी आशे अळा थकफाकीदायाांलय वलव प्रकायची कामदे ळीय कामवलाशी कयणमाचे ननदे ळ भशाऩौय आणण
आमक्
ु ताांनी टदरे. अबम मोजनेदयम्मान कतवव्मात कुचयाई कयणाऱ्मा कय ननयीषक ल वांफांचधत कभवचाऱ्माांची मादी तातडीने
वलव वशामक आमक्
ु ताांनी आमक्
ु ताांकडे वोऩलाली. त्माांना तातडीने कायणे दाखला नोटीव दे ऊन त्माांच्मालय ननरांफनाची आणण
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लेतनलाढ थाांफवलणमाची कामवलाशी कयणमाचे आदे ळ भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी टदरे.
फैठकीरा वलव झोनचे वशामक आमक्
ु त वलवश्री भशे ळ भोयोणे, आय. ऩी. लबलगडे, जी. एभ. याठोड, याजेळ कयाडे,
अळोक ऩाटीर, ऩी. एर. लऱ्शाडे, वब
ु ाऴ जमदे ल, वलजम शुभने, शरयळ याऊत, झोनचे जरप्रदामचे डेलरगेट उऩजस्थत शोते.

धनादे ळ अनादयप्रकयणीशी शोणाय कायलाई
भारभत्ता मोजनेअांतगवत कय यक्कभ चक
ु वलणमावाठी टदरेल्मा धनादे ळाऩैकी ज्मा ग्राशकाांचे धनादे ळ अनादरयत झारे
त्माांच्मालयशी ननमभानव
ु ाय कायलाई कयणमात मेणाय आशे .

अलैधयीत्मा नऱ कनेक्ळन जोडणाऱ्मांलय शोणाय गुनशे दाखर
भागीर अबम मोजनेत ज्मा ग्राशकाांनी ऩाणी कयाची यक्कभ बयरी नाशी, अळा ग्राशकाांचे नऱ कनेक्ळन ओवीडब्लल्मन
ू े काऩरे
शोते. भात्र, शे काऩरेरे कनेक्ळन ग्राशकाांनी अलैधयीत्मा जोडरे. अळा ग्राशकाांची मादी ओवीडब्लल्मच्
ू मा अचधकाऱ्माांनी भशाऩौय
आणण आमक्
ु ताांऩढ
ु े वादय केरी. मा ग्राशकाांलय तातडीने भनऩाचे डेलरगेट आणण ओवीडब्लल्मच्
ू मा झोनर अचधकाऱ्माांनी
वांमक्
ु तऩणे एपआमआय दाखर कयणमाचे आदे ळ भशाऩौय आणण आमक्
ु ताांनी टदरे.

११ ऩावन
ू वरू
ु शोणाय नऱजोडणी काऩण्माची भोशीभ
१० ऑगस्ट योजी ‘अबम मोजने’चा अखेयचा टदलव आशे . मोजना वांऩेऩमांतशी थकीत ऩाणी कय न बयणाऱ्मा ग्राशकाांचे नऱ
कनेक्ळन काऩणमाची भोशीभ शाती घेणमाचे आदे ळ मालेऱी आमक्
ु त अजर्शलन भद
ु गर माांनी टदरे.
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‘लंदेभातयभ’भऱ
ु े फारभनालय दे ळबक्तीचे वंस्काय : भशाऩौय नंदा जजचकाय

भशाऩौय चऴकांतगयत ‘लंदेभातयभ’च्मा प्राथमभक पेयीचा प्रायं ब
‘लांदेभातयभ’ शी वभश
वलदमाथीभनालय दे ळबक्तीचे वांस्काय रुजत
ू गान स्ऩधाव अवरी तयी अळा स्ऩधेतन
ू
अवतात, अवे प्रनतऩादन भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी केरे. नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा लळषण वलबागातपे ‘भशाऩौय
चऴकाां’तगवत आमोजजत ‘लांदेभातयभ’ वभश
ू गान स्ऩधेच्मा प्राथलभक पेयीचा ळब
ु ायां ब वलदबव वाटशत्म वांघाच्मा वबागश
ृ ात
भशाऩौय नांदा जजचकाय माांच्मा शस्ते झारा. मालेऱी त्मा फोरत शोत्मा. मालेऱी भांचालय लळषण वलभती वबाऩती प्रा. टदरीऩ
टदले, क्रीडा वबाऩती नागेळ वशाये , धयभऩेठ झोन वबाऩती रुऩा याम, क्रीडा वलभतीचे उऩवबाऩती प्रभोद तबाने, उऩामक्
ु त
यलीांद्र दे लतऱे , लळषणाचधकायी वांध्मा भेडऩल्रीलाय, ऩयीषक वध
ु ीय लायकय, भोशन बोमय, सानेर्शलय खडवे उऩजस्थत शोते. ऩढ
ु े
फोरताना भशाऩौय नांदा जजचकाय म्शणाल्मा, भाजी भशाऩौय कांु दाताई वलजमकय माांनी वरू
ु केरेल्मा ह्मा स्ऩधेने अल्ऩालधीतच
लळषण षेत्रात रोकवप्रमता लभऱवलरी. प्रत्मेक वलदमार्थमावभध्मे स्लत:चे अजस्तत्ल अवते. त्मारा वांस्कायाची जोड टदरी तय
बवलष्ट्मातीर दे ळबक्त नागरयक घडत अवतो. डॉ. आांफेडकय, भशात्भा गाांधी शे वांस्कायाभऱ
ु े च भशाभानल झारेत. ‘लांदेभातयभ’
शी स्ऩधाव वांस्काय घडवलणमाचा उत्तभ भागव आशे . अळा स्ऩधेभऱ
ु े दे ळबक्ती, दे ळप्रेभ उत्तयोत्तय लाढत अवते.
लळषण वलभती वबाऩती प्रा. टदरीऩ टदले म्शणारे, ‘लांदेभातयभ’ शी स्ऩधाव प्रत्मेक वलदमार्थमाांभध्मे दे ळाप्रती
वन्भान आणण अलबभान जागलते. ह्मा स्ऩधेत बवलष्ट्मात नागऩयु ातीर प्रत्मेक ळाऱाांनी वशबागी व्शाले, अवे आलाशन कयीत
वशबागी वांघाांना ळब
ु ेच्छा टदल्मा. प्रास्तावलकात लळषणाचधकायी वांध्मा भेडऩल्रीलाय माांनी ‘लांदेभातयभ’ स्ऩधेभागीर
ऩार्शलवबभ
ू ी वलऴद केरी. तत्ऩल
ू ी भशाऩौय नांदा जजचकाय आणण अन्म भान्मलयाांनी दे ली वयस्लती आणण फांर्कभचांद्र चॅ टजी
माांच्मा प्रनतभेरा भाल्माऩवण केरे. मालेऱी स्ऩधेच्मा ऩरयषकाांचा ळार, श्रीपऱ दे ऊन वत्काय कयणमात आरा. मानांतय स्ऩधेरा
वरु
ु लात झारी. ९ ते १४ ऑगस्ट दयम्मान चारणाऱ्मा मा स्ऩधेतीर प्राथलभक पेयीतन
ू दययोज तीन वांघाांची ननलड कयणमात
मेईर. अांनतभ पेयी १४ ऑगस्ट योजी अवन
ू प्राथलभक पेयीतीर वलजेत्मा वांघाांभधन
ू अांनतभ तीन वांघाांची ननलड कयणमात
मेईर. कामवक्रभाचे वांचारन भनऩाचे क्रीडा ननयीषक नये ळ चौधयी माांनी केरे. कामवक्रभारा वलवलध ळाऱाांचे वलदमाथी आणण
लळषक उऩजस्थत शोते.
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आता कचया वंकरन लाशनांलय लाजणाय 'जनजागत
गीत'
ृ ी गीत'

भशाऩौयांची वंकल्ऩना वत्मात उतयरी : 'स्लच्छता जनजागत
ु ायं ब
ृ ी गीत' प्रवायणाचा ळब
स्लच्छ बायत अलबमानाांतगवत ५ जून ऩावन
ू ओरा आणण वक
ु ा कचया ननलभवती स्थऱाऩावन
ू च लगीकृत कयणमाची
भोटशभ भनऩादलाये वरू
ु कयणमात आरी. मा भोटशभेची जनजागत
ृ ी व्माऩक प्रभाणात व्शाली मावाठी भशाऩौय नांदा जजचकाय
माांनी घयोघयी कचया वांकरनावाठी जाणाऱ्मा गाडमाांलय जनजागत
ृ ी गीत लाजवलणमाची वांकल्ऩना भाांडरी. शी वांकल्ऩना आता
प्रत्मषात उतयरी अवन
ू आता कचया वांकरन गाडमाांलरूच गीताांच्मा भाध्मभातन
ू जनजागत
ृ ी कयणमात मेणाय आशे . मा
अलबनल जनजागत
ु ायां ब १५ ऑगस्ट योजी भशाऩौय नांदा जजचकाय माांच्मा शस्ते कयणमात आरा.
ृ ी भोटशभेचा ळब
माप्रवांगी उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वलभती वबाऩती वांदीऩ जाधल, वत्ताऩष नेते वांदीऩ जोळी,
वलयोधी ऩष नेते तानाजी लनले, आमक्
ु त अजर्शलन भद
ु गर, स्थाऩत्म वलभती वबाऩती वांजम फांगारे, धयभऩेठ झोन वबाऩती
रूऩा याम, अनतरयक्त आमक्
ु त आय.झेड.लवद्दीकी, अनतरयक्त आमक्
ु त यलीांद्र कांु बाये , उऩामक्
ु त यलीांद्र दे लतऱे , उऩामक्
ु त डॉ.
यां जना राडे, अनतरयक्त उऩामक्
े ालकय, आयोग्म अचधकायी डॉ.प्रदीऩ दावयलाय प्राभख्
ु त जमांत दाांडग
ु माने उऩजस्थत शोते.
स्लच्छ बायत लभळन अांतगवत जनजागत
ृ ीचे गीत अलबमानाच्मा लेफवाईटलय उऩरब्लध आशे . स्लच्छे तेवलऴमी तवेच
ओरा आणण वक
ु ा कचया लगीकयणाच्मा शे तूवलऴमी जनजागत
ृ ी मा गीताच्मा भाध्मभातून कयणमात मेत आशे . शे च गीत आता
नागऩयु ात घयोघयी जाऊन कचया वांकरन कयणाऱ्मा गाडमाांलय लाजणाय आशे . कचया वांकरन आणण त्माच लाशनालरून
गीताांच्मा भाध्मभातून जनजागत
ृ ी अवा दशु े यी उद्देळ वाध्म कयणमात मेत आशे .
टदनाांक १६ ऑगस्टऩावन
ू नागऩयू ळशयातीर वलव भोठ्मा कचया वांकरन गाडमाांलय शे गीत प्रवायीत शोणाय आशे .
मा गीताांभऱ
ु े स्लच्छ बायत अलबमानाचा वांदेळ ऩरयणाभकायकयीत्मा नागरयकाांऩमांत ऩोशचेर अवा वलर्शलाव भशाऩौय नांदा
जजचकाय माांनी मालेऱी व्मक्त केरा.
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भशाऩौयांच्मा वंकल्ऩनेचे कौतक
ु
भशाऩौय नांदा जजचकाय ह्मा स्लच्छता अलबमानाच्मा फाफतीत कभारीच्मा गांबीय आशे त. मा अलबमानालय त्मा स्लत: रष
ठे लन
ू आशे . शे अलबमान मळस्ली कयामचे अवेर तय नागरयकाांची भानलवकता फदरवलणे गयजेचे आशे . शे वलावत भोठे
आव्शान अवन
ू जनजागत
ृ ी शा त्मालयीर उऩाम आशे . शे च रषात घेऊन त्माांनी जनजागत
ृ ीची शी अलबनल वांकल्ऩना
ऩदाचधकायी आणण अचधकाऱ्माांवभोय भाांडरी. मा वांकल्ऩनेचे वाऱ्माांनीच कौतक
ु केरे आणण १५ ऑगस्ट योजी मा उऩक्रभाचा
ळब
ु ायां बशी कयणमात आरा.
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नदीचे प्रलाश अडलन
ू फांध तमाय कया : दीऩयाज ऩाडीकय

आमक्
ु तांवश केरी कनशान जरळद
ु घीकयण केंद्राची ऩाशणी
कन्शान नदीचा प्रलाश अडलन
ू फाांध तमाय कया म्शणजे ऩाणमाचा वांचम शोईर, अवे ननदे ळ कामवकायी भशाऩौय
दीऩयाज ऩाडीकय माांनी टदरे. गुरूलायी (ता.२४) भनऩा आमक्
ु त अजर्शलन भद
ु गर माांच्मावश कन्शान मेथीर जरळद्ध
ु ीकयण
केंद्राची त्माांनी ऩाशणी केरी.
माप्रवांगी त्माांच्मावभलेत ऩरयलशन वलभती वबाऩती जजतें द्र (फांटी) कुकडे, स्थाऩत्म ल प्रकल्ऩ वलभती वबाऩती
वांजम फांगारे, जरप्रदाम वलभती वबाऩती याजेळ घोडऩागे, शनभ
ु ाननगय झोन वबाऩती बगलान भें ढे, नगयवेलक वऩांटु
झरके, भनोज वाांगोऱे , कामवकायी अलबमांता वांजम गामकलाड उऩजस्थत शोते.
मालेऱी कामवकायी भशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय ल आमक्
ु त अजर्शलन भद
ु गर माांनी जरळद्ध
ु ीकयण केंद्राची ऩाशणी
कयत तेथीर काभकाजाचा आढाला घेतरा. नदीच्मा प्रलाशात फाांध तमाय कयणमात माले. जेणेकरून ऩाणमाचा वांचम शोईर ल
बवलष्ट्मातीर ऩाणी टां चाई थाांफवलणमावाठी त्माचा उऩमोग शोईर. नदीच्मा आवऩाव अवरेल्मा दगडाने फाांध तमाय कया.
तात्ऩयु ती वोम शोईर, अळी व्मलस्था तमाय कया अवे ननदे ळ कामवकायी भशाऩौयाांनी वांफांचधत अचधकाऱ्माांना टदरे.
कन्शान जरळद्ध
अवन
मा
ु ीकयण केंद्रात वदमजस्थतीत २०८ एभएरडी ऩाणमाचे ळद्ध
ु ीकयण कयणे वरू
ु
ू
जरळद्ध
ु ीकयण केंद्राची षभता एकूण २४० एभएरडी इतकी आशे . उन्शाळ्मात ऩाणमाची षभता २२० एभएरडी इतकी अवते,
अळी भाटशती कामवकायी अलबमांता वांजम गामकलाड माांनी टदरी. भनऩाच्मा दीघवकालरन मोजनेत फाांध तमाय कयणमाफाफत
प्रस्ताल तमाय कया, अवे आदे ळ दीऩयाज ऩाडीकय माांनी टदरे. जरळद्ध
ु ीकयण केंद्रात नलीन तांत्रसानाचा लाऩय कयाला ल
नागरयकाांना ऩाणी ळद्ध
ु स्लरूऩात लभऱे र माची वलळेऴ काऱजी घेणमात माली, अवे ननदे ळ आमक्
ु त अजर्शलन भद
ु गर माांनी
वांफांचधत अचधकाऱ्माांना टदरे.
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नागरयकांची गैयवोम शोँणाय नाशी माची दखर घ्मा – कामयकायी भशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय.
ऩाडीकय.
ओवीडब्रुच्मा अधधका-मांना ददरे तनदे ळ.

ऩाईऩराईनचा व्शॉल्ल पुटल्माने ऩाणीऩयु लठा खंडीत, नागरयकांची तायांफऱ
नागरयकाांना कुठराशी प्रकायचा त्राव शोणाय नाशी माची दखर घ्माली, बवलष्ट्मात अळी घटना घडू नमे मावाठी
प्रळावनाने दषता फाऱगाली अवे आदे ळ कामवकायी भशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय माांनी टदरे.
कन्शान मेथन
ू मेणा-मा वऩणमाच्मा ऩाणमाच्मा ऩाईऩराईनचा व्शॉल्ल पुटल्माने उत्तय नागऩयू ल भध्म नागऩयू च्मा
नागरयकाांचा ऩाणी ऩयु लठा खांडीत झारा. नागरयकाांची ऐन गणेळोत्वलादयम्मान झारेरी गैयवोम फघता कामवकायी भशाऩौय
दीऩयाज ऩाडीकय माांनी ऑटोभोटटव्श चौकात घटनास्थऱी बेट टदरी. ल नायाजी व्मक्त केरी. मालेऱी त्माांच्मावभलेत
नगयवेवलका मळश्री नांदनलाय, ळकांु तरा ऩायले, नगयवेलक जजतें द्र घोडेस्लाय, याजु चाांदेकय आदी उऩजस्थत शोते.
ऑटोभोटटव्श चौकातीर ऩाईऩराईन शी जन
ु ी झाल्माने ती दरू
ु स्ती कयणमाचे काभ वरू
ु शोते. ऩयां तु त्मा दरू
ु स्ती
दयम्मानच भख्
ु म ऩाईऩराईनरा धक्का रागल्माने ऩाईऩराईनचा व्शॉल्ल पुटरा, त्माभऱ
ु े उत्तय नागऩयू भधीर ल भध्म
नागऩयू चा काशी बागात ऩाणी ऩयु लठा खांडीत झारा. 16 ताव उरटूनशी ऩाणी ऩयु लठा वरू
ु न झाल्माने कामवकायी भशाऩौय
दीऩयाज ऩाडीकय माांनी वांताऩ व्मक्त केरा ल अचधका-माांना खडेफोर वन
ु ालरे. ओवीडब्लरच
ु ा कयाय यद्द कयाला अळी भागणीशी
त्माांनी मालेऱी फोरताना केरी. मा वलावरा प्रळावनारा जलाफदाय घोऴीत धयरे आशे . माऩढ
ु े अळी कुठरीच प्रकायची घटना
घटनाय नाशी माची वलळेऴ खफयदायी घ्मा, अवे आदे ळ त्माांनी प्रळावनारा टदरे.
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गांधीवागय तराल मेथे स्थामी कृत्रिभ वलवजयन कंु डाचे रोकाऩयण

ऩमायलयण वंलधयनाच्मा ददळेने भनऩाचे ऩाऊर
स्लच्छ

आणण

प्रदऴ
ू णभक्
ु त

ळशय

वाकायणमावाठी

तवेच

ऩमावलयणाच्मा

वांयषणावाठी

भनऩातपे

वलवलध

उऩाममोजना कयणमात मेत आशे . माअांतगवत भत
ू ी वलवजवनावाठी गाांधीवागय तराल मेथे स्थामी कृबत्रभ कांु डाची ननलभवती
कयणमात आरी आशे . त्माचे रोकाऩवण आज (ता. ३१ऑगस्ट) गाांधीवागय तराल मेथे भशाऩौय नांदा जजचकाय माांच्माशस्ते ल
आभदाय वलकाव कांु बाये माांच्मा प्रभख
ु उऩजस्थतीत कयणमात आरे.
मालेऱी वत्ताऩषनेते वांदीऩ जोळी, भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके, ज्मेष्ट्ठ नगयवेलक ल भाजी वत्ताऩष नेते
दमाळांकय नतलायी, धांतोरी झोनचे वबाऩती प्रभोद चचखरे, भाजी स्थामी वलभती अध्मष फांडू याऊत,नगयवेवलका उज्ज्लरा
ळभाव, वलजम चट
ु े र,े रता काटगामे, शऴवरा वाफऱे , धांतोरी झोनचे वशामक आमक्
ु त गणेळ याठोड, नदमा ल वयोलये वलबाग
उऩअलबमांता भो. इजयाईर उऩजस्थत शोते.
दयलऴी भत
ू ीवलवजवनावाठी वलावचधक बावलक गाांधीवागय तराल मेथे मेत अवल्माने मेथे स्थामी स्लरुऩात टॅं कची
ननलभवती कऱणमात आरी आशे . ऩज
ु ेचे वाटशत्म आणण ननभावल्म गोऱा कऱणमावाठी दे णखर माटठकाणी ननभावल्म करळ
ठे लणमात आरे आशे . मावोफतच कृबत्रभ तराल दे णखर गाांधीवागय तरालाच्मा ळेजायी उबायणमात आरे आशे . बावलकाांनी
स्लच्छ, वांद
ु य आणण प्रदऴ
ू णभक्
ु त ळशय वाकायणमावाठी वशकामव कयाले, अवे आलाशन भशाऩौयाांनी केरे.
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भदशरा ल फारकल्माण वमभतीतपे वलदबयस्तयीम भदशरा उदमोजजका भेऱाला

नागऩयु ातीर

भटशराांवोफतच

वलदबावतीर

भटशराांना

शक्काचे

व्मावऩीठ

लभऱाले

मा

उद्देळाने

नागऩयू

भशानगयऩालरकेच्मा भटशरा ल फारकल्माण वलभतीच्मा लतीने वलदबवस्तयीम भटशरा उदमोजजका भेऱाव्माचे आमोजन
जानेलायी २०१८ भध्मे कयणमात मेणाय आशे . मावाठी भटशरा ल फारकल्माण वलभतीतपे आमोजनाच्मा वशकामाववाठी आणण
ननधी उऩरब्लध करुन दे णमाच्मा उद्देळाने ळावनारा ऩत्र दे णमात मेणाय अवल्माचा ननणवम भटशरा ल फारकल्माण वलभतीच्मा
फैठकीत आज (ता. ३१ ऑगस्ट) योजी झारेल्मा फैठकीत घेणमात आरा.
अध्मषस्थानी भटशरा ल फारकल्माण वलभती वबाऩती लऴाव ठाकये शोत्मा. मालेऱी प्राभख्
ु माने उऩवबाऩती श्रद्धा
ऩाठक, ताया (रक्ष्भी) मादल, टदव्मा धयु डे, ऩरयणणता पुके, लांदना बगत, वाषी याऊत, लैळारी नायनलये माांच्मावश
वभाजकल्माण वलबागातीर अचधका-माांची उऩजस्थती शोती.
ळशयाच्मा ह्दमस्थऱी भटशरा उदमोजजका भेऱाव्माचे आमोजन कयणमाचा वलभतीचा भानव अवन
ू मावाठी
आलर्शमक फाफीांची ऩत
व ा कयणमात मेत अवल्माची भाटशती अचधकाऱ्माांनी टदरी. भेऱाव्मात भटशराांवाठी तज्साांचे भागवदळवन,
ू त
वलवलध स्ऩधाव, वाांस्कृनतक कामवक्रभ आदीांचे आमोजन कयणमात मेणाय आशे . ननमोजनफद्ध ऩद्धतीने आमोजन व्शाले मावाठी
आलर्शमक ऩल
ू व तमायीफद्दरचा आढाला फैठकीत घेणमात आरा.

