E-News Letter

जन
ू 2016

स्भार्ट सवर्ी म्शणून वलकाव कयताांना ळशयाची भऱ
श्री.
ू ओऱख ऩुवरी जालू नमे: भशाऩौय श्री.
प्रलीण दर्के

नागऩयू स्भार्ट सवर्ी वॊदबाटत वध
ु ारयत प्रस्ताल वादय कयण्माचे दृष्र्ीने स्र्े क शोल्डय वभलेत फ्रेंच चभच
ू ी कामटळाऱा
वॊऩन्न. नागऩयू ळशयाचा स्भार्ट सवर्ी म्शणन
ू वलकसवत कयण्मावाठी ननलड शोण्माकयीता माऩल
ू ी ददरेरा भ.न.ऩा.चा प्रस्ताल
चाॊगरा शोता. तथाऩी केंद्र ळावनाने जे काशी ननष्कऴट रालरे शोते त्माआधाये त्माभध्मे काशी त्रर्
ु स्त
ृ ी अवतीर त्मा दरू
कयण्मात मेत आशे . वलळेऴत् ळशयात भ.न.ऩा. ल नावप्र
ु शी दोन वलकाव प्राधधकयणे अवरी तयी स्भार्ट सवर्ीवाठी जी
स्ऩेळर ऩऩटज व्शे ईकर गठीत शोणाय आशे . त्माभध्मे रोकप्रनतननधीवश वलाांना प्रनतननधीत्ल अवणाय अवल्माभऱ
ु े वादय
शोणाया प्रस्ताल वलटवभालेळक याशीर. तथाऩी ज्मादठकाणी वलकाव कयामचा आशे त्माबागात जालन
ू वॊफधॊ धत नागरयकाॊची भते
जाणून घेतरी ऩादशजे. स्भार्ट सवर्ी अॊतगटत वध्मा दे ण्मात मेत अवरेल्मा ववु लधा अधधक प्रबालीऩणे दे ता आल्मा ऩादशजे.
तवेच वलटवाभान्म नागरयकाॊना ऩयलडेर अवा ळशयाचा वलकाव व्शाला, आम्शारा नागऩयू ळशयाची भऱ
ू ओऱख कामभ ठे लन
ू
शा वलकाव कयालमाचा अवल्माने भाध्मभ प्रनतननधी, स्लमॊवेली वॊस्थानी जनता ल प्रळावन माॊना जोडणाया दल
ु ा म्शणून
(अॎम्फेवेडय) म्शणून काभ कयाले, अळी अऩेषा भा. भशाऩौय श्री. प्रलीण दर्के माॊनी व्मक्त केरी.
केंद्र वयकाने फ्रेंच वयकायळी केरेल्मा वाभॊजस्म कयायानव
ु ाय दे ळातीर नागऩयू , चॊदीगड आणण ऩड्
ु डुचेयी मा तीन
ळशयाॊना स्भार्ट सवर्ी म्शणून वलकसवत कयण्माचे दृष्र्ीने ताॊत्रत्रक वशकामट कयण्माचे भान्म केरे आशे . त्माचाच एक बाग
म्शणून फ्रेंच डेव्शरऩभें र् एजन्वी (AFD) भागीर आठलडमाऩावन
ू नागऩयू ळशयात अवन
ू त्माॊनी त्रर्
ु ारयत
ृ ी दयू करून वध
प्रस्ताल तमाय कयण्माचे दृष्र्ीने वलट वॊफधॊ धत घर्काॊना मा प्रक्रिमेत वाभीर करून घेण्मावाठी ल त्माॊची भते जाणून
घेण्मावाठी एक ददलवीम कामटळाऱे चे आमोजन आज भ.न.ऩा. याजे यघज
ु ी बोवरे नगयबलन (भशार र्ाऊन शॉर) मेथे केरे
शोते.
मालेऱी व्मावऩीठालय भा. भशाऩौय श्री. प्रलीण दर्के, उऩभशाऩौय श्री. वतीळ शोरे, वत्ताऩषनेता श्री. दमाळॊकय
नतलायी, आमक्
ु त श्री. श्रालण शडीकय, फवऩा ऩषनेता श्री. गौतभ ऩार्ीर, फ्रेंच एजन्वी ( AFD ) एस्ऩेसरमाचे उऩभशावॊचारक
क्क्रभें र् पोची, सरऑन अफटन प्रॎ ननॊग, एजेन्वीचे नगययचनाकाय वेफेस्र्ीमन योरॉन्ड ल ऩॎट्रीक फजटय वलयाजभान शोते.
मालेऱी आमक्
ु त श्री. श्रालण शडीकय माॊनी कामटळाऱे चा उद्देळ वलळद करून ऩॉलय ऩॉईंर् वादयीकयणाद्लाये नलीन
प्रस्तालाभधीर भशत्लाच्माफाफीकडे रष लेधरे. त्माभध्मे रयट्रोक्रपर्ीॊग, रयडेव्शरऩभें र् ल ग्रीनक्रपल्डव, स्भार्ट सवर्ी अशलाराचे
स्लरूऩ, जभेच्मा फाजू ल अडचणी इ. वलवलध वलऴमालय चचाट केरी. तवेच ळशयाचा स्लच्छ, वॊद
ु य, दशयले ल वयु क्षषत ळशय
त्माचफयोफय ऩमाटलयणऩयू क, भादशती तॊत्रसान ल ळैषणणक दृष्र्ीने उऩमक्
ु त ळशय म्शणन
ू वलकाव शोण्मावाठी प्रमत्नळीर
अवल्माचे वाॊधगतरे. त्मा अनऴ
ु ॊगाने ळशयाचे लेगलेगऱमा बागाची आलश्मकता ल उऩरब्ध बौगोसरक ऩरयक्स्थती वलचायात
घेलन
ू तमाय केरेल्मा प्रस्तालाची भादशती त्माॊनी ददरी.
मालेऱी फ्रेंच चभन
ू े वध
ु ारयत प्रस्तालाचे अनऴ
ु ॊगाने ऩॉलय ऩॉईंर् द्लाये ऩायडी, बलानीनगय मेथीर जभीनीचा वलकसवत
प्रस्ताल, ळशयातीर नागनदी ल नदी स्लच्छता प्रस्ताल माफाफत भादशती ददरी. तवेच वरू
ु अवरेल्मा ल प्रस्तावलत प्रकल्ऩाॊची
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भादशती घेतरी. त्मानॊतय वत्ताऩषनेता श्री. दमाळॊकय नतलायी माॊनी दे खीर भागटदळटन केरे. दव
ु ऱ्मा पेयीवाठी स्भार्ट सवर्ीचा
प्रस्ताल जून अखेय ऩमांत केंद्र वयकायच्मा ळशयी वलकाव भॊत्रारमारा वादय कयालमाचा आशे .
मालेऱी स्भार्ट सवर्ी वॊदबाटत झारेल्मा चचेत वलवलध षेत्रातीर प्रनतननधीनी बाग घेलन
ू भादशती घेतरी ल उऩमक्
ु त
वच
ू ना केल्मा. प्राप्त झारेल्मा वच
ू नाॊचा अॊतबाटल वध
ु ारयत प्रस्तालात कयण्मात मेईर. तवेच मावाठी वलवलध षेत्रातीर
नागरयक वॊस्था माॊना स्भार्ट सवर्ीफाफत आऩल्मा वच
ू ना भ.न.ऩा. कडे तवेच लेफवाईर्लय ऩाठवलता मेतीर अवेशी त्माॊनी
वाॊधगतरे.
कामटळाऱे रा अनतरयक्त आमक्
ु त डॉ. याभनाथ वोनलणे, स्थाऩत्म वसभती वबाऩती श्री. वन
ु ीर अग्रलार, झोन
वबाऩती श्रीभती वलद्मा कन्शे ये, ननसरभा फालणे, भदशरा फार कल्माण वसभती वबाऩती श्रीभती यश्भी पडणलीव,
नगयवेवलका श्रीभती लऴाट ठाकये , उऩामक्
ु त डॉ. यॊ जना राडे, अधीषक असबमॊता श्री. ळसळकाॊत शस्तक, आयोग्म अधधकायी डॉ.
सभसरॊद गणलीय माॊचव
े श वलट वलबागप्रभख
ु , कामटकायी असबमॊता ल वशामक आमक्
ु त, तवेच कान्पेडये ळन ऑप ऑर इॊडीमा
ट्रे डवटचे फी.वी. बयतीमा, व्शी.र्ी.ऐ.चे जे.ऩी. ळभाट, तेजीॊदयसवॊग ये ण,ु नागऩयू ये सवॊन्डेंवीमर अवो.चे इॊदयक्जतसवॊग फालेजा,
एभ.एडी.वी. सभशानचे अतुर ठाकये , एन.एव.वी.वी. चे वलिभ नामडू, शे भॊत रोढा, एव.एन.डी.एर.चे याजेळ तुयक, ददऩक
राफडे, एभ.र्ी.डी.वी.चे शनभ
ु ॊत शे ड,े एभ.एभ.ई.डी.वी.एर.चे अधीषक असबमॊता भनीऴ लाठ, प्रसवस्र्ॊ र्चे ळाकार ळल्
ु का,
आक्रकटर्े क आनॊद चार्ी माॊचव
े श वलवलध वॊस्थाचे ऩदाधधकायी, लतटभानऩत्राचे प्रनतननधी उऩक्स्थत शोते.
कामटिभाचे वॊचारन अनत. उऩामक्
े ालकय तय आबाय प्रदळटन कामट. असबमॊता श्री. भशे ळ गुप्ता
ु त श्री. जमॊत दाॊडग
माॊनी केरे.
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5 जून 2016 रा जागततक ऩमाटलयण ददना तनसभत्त स्लमांवेली वांस्थेच्मा वशबागाने
जनजागत
याफवलणाय.... भा.
भा.भशाऩौय श्री.
श्री.प्रलीण दर्के
ृ ी असबमान याफवलणाय....

ददनाॊक 5 जन
ॊ ाने नागऩयू
ू शा ददलव वलटत्र जागनतक ऩमाटलयण ददन म्शणन
ू वाजया कयण्मात मेणाय आशे . त्मा अनऴ
ु ग
भशानगयऩासरकेच्मा लतीने वध्
ु दा 5 जून 2016 रा जागनतक ऩमाटलयण ददना ननसभत्त नागऩयू ळशयातीर प्रभख
ु चौकात
ऩमाटलयण प्रेभी स्लमॊवेली वॊस्थेच्मा वशबागाने जनजागत
ृ ी असबमान याफवलण्माच्मा दृष्र्ीकोनातुन भा.भशाऩौय श्री.प्रलीण दर्के
माॊनी कयालमाच्मा ऩल
ू ट तमायीवाठी भ.न.ऩा.ऩदाधधकायी/अधधकायी, आभदाय, वलट झोन वबाऩती, स्लमॊवेली वॊस्थेचे
ऩदाधधकायी, वलट वशाय्मक आमक्
ु त माॊच्मा वभलेत चचाट करून त्माॊची भते जाणन
ू घेतरी. फैठकीरा भाजी भशाऩौय ल
आभदाय प्रा.अननर वोरे, भा.उऩभशाऩौय श्री.वनतळ शोरे, भा.वबाऩती स्थामी वसभती श्री.वधु धय याऊत, वत्ताऩष नेते
श्री.दमाळॊकय नतलायी, भा.आमक्
ु त श्री.श्रालण शडीकय, सळषण वसभती वबाऩती श्री.गोऩार फोशये , वत्ताऩष उऩनेत्मा श्रीभती
ननता ठाकये , जैवलक वलवलधता वसभती वबाऩती श्रीभती ददव्माताई धयु डे, रक्ष्भीनगय झोन वबाऩती श्रीभती ननसरभा फालणे,
धयभऩेठ झोन वबाऩती श्रीभती लऴाट ठाकये , शनभ
ु ाननगय झोन वबाऩती श्रीभती स्लाती आखतकय, धॊतोरी झोन वबाऩती
श्रीभती वसु भत्रा जाधल, रकडगॊज झोन वबाऩती श्रीभती काॊता यायोकय, गाॊधीफाग झोन वबाऩती श्रीभती वलद्मा कन्शे ये,
भॊगऱलायी झोन वबाऩती श्री. अरूण डलये , अऩय आमक्
ु त डॉ.आय.झेड.सवद्दीकी, अऩय आमक्
ु त डॉ.याभनाथ वोनलणे, उऩामक्
ु त
डॉ.यॊ जना राडे, अनत.उऩामक्
े ालकय, भख्
ु त श्री.प्रभोद बव
ु ायी, श्री.जमॊत दाॊडग
ु म असबमॊता श्री.उल्शाव दे फडलाय, ग्रीन व्शीजर
पाउॊ डेळनचे श्री.कौस्तल
ु चॎ र्जी, वयु बी जैस्लार, आकाॊळा फोयकय, लष
ृ वॊलधटन वसभतीचे श्री.फाफा दे ळऩाॊड,े नेचय अॎण्ड कल्चय
वॊस्थेचे श्री.आनॊद कोतेलाय, ननवगट वलसान भॊडऱाचे डॉ.वलजम घग
ु े, भशायाष्ट्र इन्लामयी ऩालय सरभीर्े डचे डॉ.डी.जी.फत्तरलाय,
डी.आय.धचॊचभरातऩयु े , ननळाॊत गाॊधी, आयती ताऩव, उऩवॊचारक (आयोग्म) डॉ.सभरीॊद गणलीय, लैद्मकीम अधधकायी
(स्लच्छता) डॉ.प्रदीऩ दावयलाय, उद्मान अधधषक श्री.वधु धय भार्े वश वलट झोनचे वशाय्मक आमक्
ु त प्राभख्
ु माने उऩक्स्थत शोते.
वबेच्मा प्रायॊ बी भा.भशाऩौयाॊनी 5 जन
ू रा जागनतक ऩमाटलयण ददना ननसभत्त ळशयातीर प्रभख
ु चौकात/लस्त्माॊभध्मे तवेच वलट
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झोन ननशाम काम कामटिभ घेता मेईर माफाफत चचाट कयण्मास्तल आज फैठक घेण्मात मेत आशे . बवलष्मात जरस्त्रोताॊचे
वॊयषण ल प्रदऴ
ु णाभऱ
ु े तराल नदमा प्रदऴ
ू ीत शोलू नमे माकरयता भ.न.ऩा.च्मा लतीने ळशयातीर जनतेभध्मे जनजागत
ृ ी
ननभाटण व्शाली मा दृष्र्ीने नाग-नदी, वऩलऱी नदी ल ऩोशया नदीच्मा एकूण 42 क्रक.भी.ऩैकी 28 क्रकरोसभर्य ऩमांत नदीची
स्लच्छता कयण्मात आरी आशे , अळी भादशती दे लन
5 जन
ू
ू रा दे खीर ऩमाटलयण ददनाननसभत्त शोणाऱ्मा जनजागत
ृ ी
असबमानात जास्तीत-जास्त नागरयकाॊनी वशकामट कयण्माचे आलाशन भा.भशाऩौय श्री.प्रलीण दर्के माॊनी केरे.
फैठकीत उऩक्स्थत ऩमाटलयण स्लॊमवेली वॊस्थेच्मा ऩदाधधकाऱ्माॊनी उऩमक्
ु त अश्मा वच
ू ना भाॊडल्मात. आभदाय प्रा.अननर
वोरे माॊनी ऩमाटलयण वॊफॊधी लऴटबय काशी ना काशी अॎक्र्ीव्शीर्ी वरू
ु अवामरा शली माकरयता भ.न.ऩा.चा एखादा अधधकायी
माचकाभाकरयता ननमक्
ु त कयाला जो स्लमॊवेली वॊस्थेळी वॊऩकट वाधेर अवे भत त्माॊनी फैठकीत भाॊडरे.
फैठकीत भा.आमक्
ु त श्री.श्रालण शडीकय माॊनी वलद्माथ्रमाॊभध्मे ऩमाटलयण वॊफॊधी जन-जागत
ृ ी कयण्माचे दृष्र्ीने कामटिभ
याफलाला. स्लमॊवेली वॊस्थेने मा असबमानात ’चऱलऱ’ म्शणून वशबागी व्शाले अवे आलाशन केरे.
5 जूनरा भ.न.ऩा.तपे ऩमाटलयण ददन वाजया कयण्मात मेणाय अवन
ू मानॊतयशी लऴटबय ऩमाटलयण यषणाचे वलवलध
कामटिभ झोन स्तयालय आमोक्जत कयण्मात माले. माफाफत प्रत्मेक झोननी ऩमाटलयणाफाफत वलवलध कामटिभ झोन वबाऩती
ल वशाय्मक आमक्
ु ताॊच्मा वभन्लमाने रूऩये ऴा, ननमोजन ल असबनल अवा प्रमोग कयण्माचे ननदे ळ वलट झोनच्मा वशाय्मक
आमक्
ु ताॊना भा.भशाऩौय प्रलीण दर्के माॊनी ददरेत.
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ऩमाटलयण ददनातनसभत्त अांफाझयी दशन घार्ालय भ.
भ.न.ऩा.
ऩा.ल लांवुधया लड
ु रेव ककभेळनतपे
शरयत ळलदाश प्रणारीचे रोकाऩटण

जागनतक ऩमाटलयण ददनाच्मा ऩलाटलय आज वकाऱी नागऩयू भशानगयऩासरका ल लवध
ु ा लड
ु रेव क्रिभेळन माॊच्मा
वॊमक्
ु त वलद्मभाने अॊफाझयी स्भळानबभ
ु ी ऩमाटलयण ऩयु क घोऴीत कयण्मावाठी काष्ठ वलयशीत दशन वॊस्काय प्रणारीचा वॊकल्ऩ
कयण्मात आरा. मालेऱी भा.भशाऩौय श्री.प्रलीण दर्के माॊनी अॊफाझयी घार् ऩरयवयात लष
ृ ायोऩण करून मा प्रणारीचे रोकाऩटण
केरे. त्मानॊतय ना.व.ु प्र.च्मा नलैद्मभ वबागश
ृ मेथे ऩाय ऩडरेल्मा काष्ठ वलयदशत दशन वॊस्काय रोकाऩटण वोशऱा भा.भशाऩौय
श्री.प्रलीण दर्के माॊचे उऩक्स्थतीत वॊऩन्न झारा. मालेऱी व्मावऩीठालय लवध
ु ा लड
ु रेव क्रिमेळनचे डॉ.वॊजम जमऩयु कय
(चैन्नई) श्री.वलजम सरभमे, प्रळाॊत लैयागडे, प्रळाॊत नततये ,
यभेळ वातऩत
ु े आदी भान्मलय उऩक्स्थत शोते. ऩमाटलयण
ऩयु क शरयत दशन वॊस्काय उऩिभाफाफत भादशती दे ताॊना
डॉ.वॊजम जमऩयु कय माॊनी वाॊधगतरे भोषकाष्ठ (फामो
कोरा अथला त्रिकेर्व) माची ननसभटती ळेतीतीर दशयव्मा
र्ाकाऊ कचऱ्माऩावन
कयण्मात मेत.े ळेंगदाना र्यपर,
ू
उवाचे धचऩाड, वोमात्रफन, कुर्ाय, काऩवाचे झाड, ताॊदऱाचे
कुर्ाय इत्मादीऩावन
ु शे भोषकाष्ठ कयण्मात मेतात. ते
वलर्ाच्मा

स्लरूऩात

अवन
ु

त्माचा

उऩमोग

दशनावाठी

ळेण्माच्मा गोलऱ्मावोफत केरा जाऊ ळकतो. राकडाच्मा
तर
ु नेत भोषकाष्ठाची कॎरोरयपीक व्शॎ ल्मु दप्ु ऩर् आशे . त्माभऱ
ु े अगनीत लष
ृ ाॊची कत्तर थाॊफवलण्मात ऩमाटलयण ऩयु क अॊत्म
वॊस्काय प्रणारी कळी उऩमक्
ु त आशे माची भादशती त्माॊनी ददरी. भा.भशाऩौय श्री.प्रलीण दर्के माॊनी भोषकाष्ठ व्दाये दशन
कयण्माचा उऩिभ अत्मॊत चाॊगरा ल ऩमाटलयणाच्मा दृश्र्ीने उऩमक्
ु त आशे . अॊफाझयी घार्ालय वलट ववु लधा ननळल्
ु क उऩरब्ध
अवन
ु आऩल्मा घयातन
ु प्रथभ शे उऩिभ वरू
ु झारे ऩादशजे त्माकरयता जनजागत
ृ ी शोणे गयजेचे आशे . भ.न.ऩा.ऩमाटलयणा
कयीता ऩयू क वलवलध उऩिभ याफवलत अवन
ु वलद्मत
ु दादशनी, गोलऱ्मा ल एर.ऩी.जी.लय अॊत्म वॊस्काय केल्माने राकडाची
फचत शोते. भ.न.ऩा.ऩमाटलयणयषणाथट गणेळ भत
ु ी वलवजटनाकयीता कृत्रीभ र्ाकमाची व्मलस्था करून तवेच प्रॎ स्र्ीक भक्
ु त
ळशय कयण्माचा वॊकल्ऩ केरा आशे . नदी नाल्माची स्लच्छता आदी असबमानाफाफत जागत
ृ ी कयीत आशे . शे वलट उऩिभ
रोकवशबागातन
ु कयण्माकयीता जनतेच्मा वशकामाटची ल वलाांनी वॊकल्ऩ कयण्माची गयज आशे अवे वाॊधगतरे. प्रायॊ बी वलट
धभीम प्राथटना ल ळाॊतीऩाठ कयण्मात आरा. कामटिभात भ.न.ऩा.लैद्मकीम अधधकायी डॉ.प्रदीऩ दावयलाय, नदमा ल वयोलये
प्रकल्ऩ प्रभख
ु भो.इवयाईर, आयोग्म झोनर अधधकायी श्री.भशे ळ फोकाये , वलश्लदशॊन्द ु ऩरयऴदे चे श्रीकाॊत आगराले तवेच वलवलध
वॊस्थाॊचे ऩदाधधकयी ल गणभान्म नागरयक उऩक्स्थत शोते. मालेऱी भा.भशाऩौय माॊचे शस्ते वाॊत्लणा ऩरयलायाच्मा नाभपरकाचे
उद्घार्न वॊऩन्न झारे. कामटिभाचे वॊचारन श्रीभती भभता धचॊचलडकय तय आबाय अऩणाट जैन माॊनी केरे.
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“थभती वाांवे सभर्ती ऩशचान”
ऩशचान” जागततक ऩमाटलयण ददनातनसभत्त नाग नदी ल ग्रीनव्हशजर
पाऊांडेळनचे उत्कृष्ठ ऩथनार्म

नागऩयू ची ओऱख अवरेल्मा नागनदीचे आजचे दग
ां ीमक्
ु ध
ु त स्लरूऩ दयू शोईर ल नदीरा ऩल
ू ीचेच स्लच्छ, ननभटर
लाशणाये

नदीचे स्लरूऩ प्राप्त

शोईर, अवा दद
आजच्मा जागनतक ऩमाटलयण ददनी नागऩयू
ु ट म्म आळालाद घेलन
ू

भशानगयऩासरकेने ग्रीन व्शीजीर पाऊॊडेळच्मा वशकामाटने वकाऱी भेडीकर चौकात ऩथनार्म आमोक्जत केरे शोते .
आज 2016 लऴाटभधन
ू चक्क 100 लऴाटऩल
ू ीचे नागऩयू चे 1916 चे नाग नदीचे स्लरूऩ ग्रीन व्शीजीर पाऊॊडेळनचे
कौस्तुल चर्जी माॊनी ऩथनार्माव्दाये याभणखरालन मा ऩात्राचा नागनदीळी वॊलाद वाधन
ु वलनोदप्रचयु ऩयॊ तु रोकाॊना प्रफोधनऩय
वॊदेळ दे लन
ु गेरा. 100 लऴाटऩल
ू ी नदीचे वॊगभालय अवरेरे भॊदीय ल नदीकाठालय आन्शीक उयकणाये धासभटक व्मक्क्त, नदीच्मा
ऩाण्मात आॊघोऱी कयणायी व्मक्ती, कऩडे धण
ु े, एलढे च नव्शे तय वऩण्मावाठी ऩाणी घेलन
ू जाणाये व्माऩायी व्मक्क्त इ. वलवलध
वाभाक्जक स्तयातीर व्मक्क्तच्मा भाध्मभातन
ु नागनदीचे स्लच्छ धचत्र उबे केरे. त्माफयोफयच नदीऩात्रात,, ननभाटल्म ल कचया
र्ाकून, घाण वाॊडऩाणी वोडून, प्रातवलधीवाठी लाऩय कयणाये नदीऩात्र आज कवे घाण झारे आशे माचे धचत्र उबे केरे.
याभणखरालनची बसू भका कौस्तुल चर्जींनी तय नागनदी ररनला, रखनला ताऊ इ.च्मा बसु भकेत ळक्तीयतन दषा
फोयकय, वयु बी जैस्लार, भेशुर कोवायकय, वलष्णूदेल मादल, कल्माणी लैद्म माॊचव
े श अन्म कामटकत्माांनी वयु े ख वाथ ददरी.
मालेऱी भेडीकर चौकातीर ऩथनार्मारा धॊतोरी झोनच्मा वबाऩती श्रीभती वसु भत्रा जाधल, प्रबागाच्मा नगयवेवलका
श्रीभती वज
ु ाता कोंफाडे, अनत.उऩामक्
ु त श्री.प्रभोद बव
ु ायी, धॊतोरी झोनचे वशा.आमक्
ु त श्री.वब
ु ाऴ जमदे ल, शनभ
ु ाननगय
झोनचे वशा.आमक्
े श धॊतोरी ल शनभ
ु त श्री.याजु सबलगडे, कामट.असबमॊता वनतळ नेयऱ माॊचव
ु ाननगय झोनचे अधधकायीकभटचायी ल नागरयक उऩक्स्थत शोते.
इतलायी ये ल्ले स्र्े ळन ऩरयवय स्लच्छ ठे लण्माचा ननधाटय भ.न.ऩा.आणण दक्षषण ऩल
ू ट भध्मये ल्ले माॊच्माभध्मे वाभॊजस्म
कयाय. जागनतक ऩमाटलयण ददनाचे औधचत्म वाधन
ु आज द.ऩ.ु भ.ये ल्ले आणण भ.न.ऩा. माॊच्माभध्मे इतलायी ये ल्ले स्र्े ळन
ऩरयवय स्लच्छ ठे लण्माच्मा दृश्र्ीने वाभाॊजस्म कयाय (एभ.ओ.म.ु ) कयण्मात आरा. भ.न.ऩा.च्मा याजे यघोजी बोवरे
नगयबलन भशार र्ाऊन शॉर मेथे आज दऩ
ु ायी भा.भशाऩौय श्री.प्रलीण दर्के ल द.ऩ.ु भ.ये ल्लेचे भॊडर ये र प्रफॊधक
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श्री.असभतकुभाय अग्रलार माॊच्मा उऩक्स्थतीत द.ऩ.ु भ.ये ल्ले तपे लरयष्ठ वलबागीम असबमॊता (वभन्लम) श्री.लाम.एच.याठोड
माॊनी तय भ.न.ऩा.तपे अनत.उऩामक्
े ालकय माॊनी माफाफतच्मा कागदऩत्राॊलय स्लाषयी केरी माभध्मे जभा
ु त जमॊत दाॊडग
झारेरा कचया उचरने ल ये ल्ले राईन ऩरयवयात उघडमालय ळौचाव फवणामाांलय कायलाई कयण्माचा वभालेळ आशे .
मालेऱी भॊडर ये र प्रफॊधक श्री.अग्रलार माॊनी भशाऩौयाॊचे ऩष्ु ऩगुच्छ दे लन
ू स्लागत केरे तय भान्मलयाॊचे स्लागत तऱ
ु ऴीचे
योऩर्े दे लन
ू कयण्मात आरे. माप्रवॊगी सळषण वसभती वबाऩती श्री.गोऩार फोशये , गाॊधीफाग झोनचे वशा.आमक्
ु त श्री.अळोक
ऩार्ीर, सळषणाधधकायी भीना गप्ु ता, लैद्मक्रकम अधधकायी (स्लच्छता) डॉ.प्रदीऩ दावयलाय, उद्मान अधधषक श्री.वध
ु ीय भार्े ,
झोनर आयोग्म अधधकायी र्ें बेकय आदी उऩक्स्थत शोते.
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दयलऴी “आदीलावी भशोत्वलाचे” आमोजन हशाले...भा
...भा..भशाऩौय प्रलीण दर्के
नागऩयू भशानगयऩासरका ल दक्षषण भध्म षेत्र वाॊस्कृनतक केन्द्राच्मा लतीने डॉ.फाफावाशे फ आॊफेडकय माॊच्मा 125 व्मा
जमॊती ननसभत्त ळननलाय दद. 4 जन
ु 2016 योजी वामॊकाऱी 7.00 लाजता पुर्ाऱा तराल ऩरयवयात “आददलावी भशोत्वलाचा
प्रायॊ ब गोंडी” धगताॊनी नगयीचे भा.भशाऩौय श्री.प्रलीण दर्के माॊच्मा अध्मषतेखारी ल भान्मलयाॊच्मा उऩक्स्थतीत उत्वाशऩण
ु ट
लातालयणात वॊऩन्न झारा.
प्रायॊ बी भा.भशाऩौयाॊनी गोंडी धगताॊचा आस्लाद घेऊन ददऩ प्रज्लरन करून आददलावी भशोत्वलाच्मा ऩदशल्मा ददलवाचे
औऩचारयक उद्घार्न केरे. तदनॊतय भा.भशाऩौयाॊनी आददलावीॊचे दै लत बगलान कॊु लाया सबलवेन, फख्त फर
ु ॊदळशा आणण त्रफयवा
भॊड
ु ा माॊच्मा प्रनतभेरा भाल्माऩटण करून वलनम्र असबलादन केरे.
नागऩयू भशानगयऩासरका ल दक्षषण भध्म वाॊस्कृनतक केन्द्रातपे आमोजीत “आददलावी भशात्वालाच्मा” ऩदशल्मा
ददलवाच्मा उद्घार्नऩय बाऴणात भनोगत व्मक्त कयताॊना भा.भशाऩौय श्री.प्रलीण दर्के म्शणारे की, भाजी भशाऩौय ल
प्रबागाच्मा नगयवेवलका श्रीभती भामाताई इलनाते माॊच्मा ऩढ
ु ाकायाने नागऩयू ळशयात ल वलदबाटत प्रथभच ”आददलावी
भशोत्वलाचे“ आमोजन कयण्मात आरे अवन
ु आददलावी वभाजाची वॊस्कृती जऩण्मावाठी दयलऴी मा भशोत्वलाचे आमोजन
पुर्ाऱा तराल ऩरयवयात व्शाले. आददलावीमाॊचे दै लत बगलान कॊु लाया सबलवेन, वॊग्राभ सवॊश, याणी दग
ु ाटलती आणण फख्त
फर
ु ॊदळशा माॊच्मा वायख्मा भशान वलबत
ु ीॊच्मा मोगदानाचा ठे ला जऩण्मास्तल 120 करालॊताकडून यवललाय दद. 5 जन
ु 2016
योजी कॊु लाया सबलवेन शे भशानार्म वादय कयण्मात मेणाय आशे . मा भशानार्माच्मा वभाजातीर नागरयकाॊनी राब घ्माला अवे
आलाशन त्माॊनी मालेऱी व्मक्त केरे.
मालेऱी व्मावऩीठालय ऩक्श्चभ नागऩयू चे आभदाय श्री.वध
ु ाकय दे ळभख
ु , भाजी आभदाय अॎड. आसळऴ जैस्लार, स्थामी
वसभती वबाऩती श्री.वधु धय याऊत, वत्ताऩष नेते श्री.दमाळॊकय नतलायी, फवऩा ऩषनेता श्री.गौतभ ऩार्ीर, भस्
ु रीभ रीग
ऩषनेता श्री.अवरभ खान, धयभऩेठ झोनच्मा वबाऩती श्रीभती लऴाट ठाकये , भाजी भशाऩौय ल प्रबागाच्मा नगयवेवलका श्रीभती
भामाताई इलनाते, नगयवेवलका वयस्लती वराभे, सभनाताई चौधयी, नगयवेलक वलटश्री. जगदीळ ग्लारलॊळी, वॊदीऩ जाधल,
गोंड याजे श्री.वलये न्द्र ळशा, धचॊताभण इलनाते, नॊदरार ऩॊजलानी, के.के.ळभाट, अभीत कोले, अनतरयक्त उऩामक्
ु त श्री.प्रभोद
बव
ु ायी, आददलावी वलबागाचे प्रकल्ऩ अधधकायी श्री.शरययाभ भडाली, धयभऩेठ झोनचे वशा.आमक्
ु त श्री.याजेळ कयाडे आदी
प्राभख्
ु माने उऩक्स्थत शोते.
“आददलावी भशोत्वलाची” आठलण धचयकार स्भयणात याशाली मा शे तूने गोंडी ऩध्दतीने वऩलऱा दऩ
ु ट्टा घारन
ू ल
तुऱऴीचे योऩ दे लन
ू व्मावऩीठालयीर वलट गणभान्म अनतथीॊचे भशोत्वलाच्मा आमोक्जका भाजी भशाऩौय ल प्रबागाच्मा
नगयवेवलका श्रीभती भामाताई इलनाते माॊनी स्नेशीर स्लागत केरे. मालेऱी ळफयी आददलावी घयकुर मोजना अॊतगटत 35
राबाथ्रमाॊना भा.भशाऩौय श्री.प्रलीण दर्के माॊच्मा शस्ते प्रभाणऩत्राचे वलतयण कयण्मात आरे.
मालेऱी ऩक्श्चभ नागऩयू चे आभदाय श्री.वध
ु ाकय दे ळभख
ु माॊनी आददलावी वभाज फाॊधलाॊकरयता वभाजातीर चारीरयती
वॊदबाटत आददलावी भशोत्वलाचे आमोजन नागऩयू ळशयात व्शामरा शले माकयीता अथक ऩरयश्रभ घेतल्माफद्दर त्माॊनी
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ळशयाच्मा प्रथभ भदशरा आददलावी भशाऩौय श्रीभती भामाताई इलनाते माॊचे असबनॊदन करून वभाजातीर तरूण वऩढीने गोंडी
बाऴा अलगत कयण्माचे आलाशन त्माॊनी मालेऱी केरे. स्थामी वसभती वबाऩती श्री.वधु धय याऊत माॊनी ळशयात प्रथभच
आमोक्जत शोणाऱ्मा आददलावी भशोत्वलारा भ.न.ऩा.स्थामी वसभतीने 13 रष रूऩमाची तयतद
ु केल्माचे वाॊधगतरे. मालेऱी
फोरताॊना वत्ताऩष नेते श्री.दमाळॊकय नतलायी म्शणारे की, ऩमाटलयणाचे वॊयषण कयण्माकयीता आददलावी वभाजाचे मोगदान
पाय भोठे अवन
ु त्माॊनी जर-जॊगर-जभीन वॊस्कृती क्जलॊत ठे लल्माचे वाॊगुन एका चाॊगल्मा कामटिभाचा वॊकल्ऩ भाजी
भशाऩौय श्रीभती भामाताई इलनाते माॊनी घेतल्माफद्दर त्माॊनी त्माॊचे असबनॊदन करून ळब
ु ेच्छा ददल्मात.
कामटिभारा प्रभोद कलयती, वलजम कोभाते, वालन इलनाते, दळटना डाॊगे, रताताई योर्के, ये खा कोयभकय, चन्द्रप्रबा
भवयाभ, नसरनी तोडववश वभाजातीर आददलावी गणभान्म नागरयकाॊवश भोठमा वॊख्मेने नागरयक प्राभख्
ु माने उऩक्स्थत
शोते.
कामटिभाचे प्रास्तावलक भशोत्वलाच्मा आमोक्जका भाजी भशाऩौय ल प्रबागाच्मा नगयवेवलका श्रीभती भामाताई इलनाते
माॊनी केरे तय वॊचारन भाधयु ी धल
ु े ल आबाय प्रदळटन भशायाष्ट्र ळावन आददलावी वेलक ऩयु स्काय वन्भाननत श्री.असभत कोले
माॊनी केरे.
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ऩालवाऱा हमलस्थेचे झोन तनशाम तनमोजन कया ल मांत्रणा वज्ज ठे ला......
ला...... भशाऩौय
श्री.
श्री.प्रलीण दर्के

भान्वन
ू ऩल
ू ट तमायीफाफत भा. भशाऩौयाॊनी घेतरा आढाला. आगाभी ऩालवाऱा रषात घेता कुठल्माशी ऩरयक्स्थतीत
ऩालवाऱमाचे व्मलस्थाऩन मोग्म रयत्मा झारे ऩादशजे त्मादृष्र्ीने वलट वॊफॊधीत अधधकाऱ्माॊनी भान्वन
ु भध्मे शोणाऱ्मा वॊबावलत
अनतलष्ृ र्ीळी वाभना कयण्माकयीता झोन ननशाम ननमोजन करून मॊत्रणा वज्ज ठे लण्माचे ननदे ळ भा. भशाऩौय श्री. प्रलीण
दर्के माॊनी फैठकीत ददरेत. ऩालवाऱा ऩल
ू ट तमायीफाफत वलबागाकडून कयण्मात आरेल्मा उऩाममोजनाॊची भादशती जाणून
घेण्माकयीता आज ददनाॊक 15 जून योजी दऩ
ु ायी 2.00 लाजता नागऩयू भशानगयऩासरकेच्मा सवव्शीर कामाटरमातीर स्ल. डॉ.
ऩॊजाफयाल दे ळभख
ु स्भत
ृ ी, स्थामी वसभती वबागश
ृ ात मेथे आढाला फैठक आमोक्जत कयण्मात आरी शोती.
मालेऱी फैठकीरा भा. उऩभशाऩौय श्री. वनतळ शोरे, वबाऩती स्थामी वसभती श्री. वध
ु ीय (फॊडु) याऊत, ऩरयलशन वसभती
वबाऩती श्री. नयें द्र (फाल्मा) फोयकय, स्थाऩत्म वलद्मत
ु ल प्रकल्ऩ वलळेऴ वसभती वबाऩती श्री. वनु नर अग्रलार, अऩय
आमक्
ु त श्री. डॉ. आय.झेड. सवद्दीकी ल डॉ. याभनाथ वोनलणे, उऩामक्
ु त डॉ. यॊ जना राडे, आयोग्म अधधकायी (एभ.) डॉ.
ववलता भेश्राभ, लैद्मकीम अधधकायी (स्लच्छता) डॉ. प्रदीऩ दावयलाय, कामटकायी असबमॊता वलद्मत
ु श्री. वॊजम जैस्लार,
दशलताऩ अधधकायी श्रीभती जमश्री थोर्े , अक्ग्नळभन अधधकायी श्री.फी.ऩी. चॊदनखेडे वश वलट झोनचे वशाय्मक आमक्
ु त ल
झोनर अधधकायी प्राभख्
ु माने उऩक्स्थत शोते. फैठकीच्मा प्रायॊ बी भा. भशाऩौयाॊनी ऩालवाऱमाची ऩल
ू ट तमायी झारी का? ऩॊऩ
दरू
ु स्ती झारी काम? डडझेर व्मलस्था ल इभयजॊन्वी गॉग तमाय कयण्मात आरी काम? माफाफतची वलचायणा केरी अवता
लैद्मकीम अधधकायी (स्लच्छता) डॉ. प्रदीऩ दावयलाय माॊनी भादशती दे ताॊना वाॊगीतरे की, इभयजन्वी गॉगची तमायी ऩण
ू ट झारी
अवन
ू प्रत्मेक झोन ननशाम 1 ननरयषक, 1 जभादाय ल 10 कभटचायी वोफत ठे लण्मात आरी अवन
ू माभध्मे रोककभट
वलबागाचा प्रत्मेकी 1 उऩ असबमॊता, 1 कननष्ठ असबॊमता, ल 10 रेफयची व्मलस्था कयण्मात आरेरी अवन
ू ऩालडा, दर्काव,
दोय, वेक्ळन ऩाईऩ, ऩॊऩ, गाडमाॊचे ड्रामव्शय ल डडझेरची व्मलस्था कयण्मात आरी अवल्माचे त्माॊनी मालेऱी वाॊगीतरे.
मालेऱी भा. भशाऩौयाॊनी वशाय्मक आमक्
ु त ल झोनर अधधकाऱ्माॊकडून ऩालवाऱा ऩल
ू ट तमायीचा झोन ननशाम आढाला
घेऊन अवे ननदे ळ ददरे की, झोन ननशाम ऩाणी ओढणाये ऩॊऩ वज्ज ठे लाले. धोकादामक यस्त्मालयीर खड्डे त्लयीत
फज
ु वलण्मात माले, तवेच फेवभें र् भध्मे ऩाणी वाचणाय नाशी माकयीता वॊफॊधीत फ्रॎ र् धायकाॊना ल प्रॉर् भारकाॊना नोर्ीव
दे ऊन ऩाणी उऩवण्माची व्मलस्था कयण्मावॊदबाटत वच
ू ना दमाव्मात. भोठमा प्रभाणात अनतलष्ृ र्ी झाल्माव जलऱऩावचा
ळाऱाॊच्मा (चाब्मा) क्रकल्ल्मा आऩरे ताब्मात घ्माव्मात जेणेकरून त्मादठकाणी ऩयू ग्रस्ताॊची व्मलस्था कयता मेईर.
वलट वशा. आमक्
ु त माॊनी आऩातकारीन ऩरयक्स्थतीभध्मे वभथटऩणे कामट कयण्मास्तल झोन स्तयालय आलश्मक मॊत्रणा
वव
ु ज्ज ठे लन
ू प्रत्मेक झोनभध्मे आऩातकासरन कॊट्रोर रूभ तमाय कयाले. तवेच अक्ग्नळभन वलबागाने दे खीर 7 शी
अक्ग्नळभन स्थानकात लेगलेगऱमा दयू ध्लनी पोनची व्मलस्था कयाली. वलद्मत
ु वलबागाने प्रत्मेक इभयजन्वी गॉगभध्मे 1
राईन भन ठे लाला. तवेच झोन वबाऩतीॊना आभॊत्रत्रत करून डेभो दमाला अवे ननदे ळ भा. भशाऩौय श्री. प्रलीण दर्के माॊनी
ददरेत.
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नागऩयू आणण चीनच्मा जीनान ळशयाभध्मे तांत्रसान,
सान, ळैषणणक,
णणक, वाांस्कृततक ल आर्थटक
षेत्रात ऩयस्ऩय वशकामाटवाठी वाभांजस्म कयाय वांऩन्न...
न्न...भशाऩौय
भशाऩौय

बायत आणण चीन शमा दोन दे ळाॊदयम्मान भैत्रीऩण
ू ट वॊफॊध प्रस्थावऩत कयण्माच्मा दोन्शी दे ळाच्मा याजनैनतक ऩययाष्ट्र
धोयणाव अनव
ु रून चीन भधीर जीनान ळशय आणण नागऩयू ळशय शी ळशये माऩढ
ु े सभत्र ळशये (फ्रेंडसळऩ सवर्ी रयरेळन्व)
म्शणून लार्चार कयणाय आशे त. त्मादृष्र्ीने ळैषणणक, वाॊस्कृनतक, भादशती तॊत्रसान ल अन्म षेत्रात आदानप्रदान शोलन
ू
त्माचा राब दोन्शी ळशयाॊना सभऱे र अवा वलश्लाव भा.भशाऩौय श्री.प्रलीण दर्के माॊनी व्मक्त केरा.
बायत आणण चीन मा उबम दे ळाॊदयम्मान भैत्रीऩण
ू ट वॊफॊध प्रस्तावऩत कयण्माच्मा दोन्शी दे ळाॊच्मा प्रमत्नाॊचा एक बाग
म्शणन
ू नागऩयू भशानगयऩासरका आणण चीनच्मा जीनान म्मनु नसवऩर वऩऩल्व रयऩब्रीक माॊच्मा दयम्मान आज ददनाॊक 20
जन
ू 2016 योजी वामॊकाऱी भ.न.ऩा.च्मा छत्रऩती सळलाजी भशायाज नलीन प्रळावकीम इभायतीतीर वबागश
ृ ात झारेल्मा
फैठकीभध्मे भशाऩौय श्री.प्रलीण दर्के माॊच्मा उऩक्स्थतीत दोन्शी ऩषातपे वाभॊजस्म कयायालय स्लाषयी कयण्मात आरी.
भ.न.ऩा.तपे आमक्
ु त श्री.श्रालण शडीकय तय चीनच्मा जीनान म्मनु नसवऩर वऩऩल्व रयऩब्रीक तपे जीनान म्मनु नसवऩर ऩीऩर
काॉग्रेवचे डामये क्र्य श्री.श्मु चॉ ग्मु माॊनी स्लाषयी केरी. मालेऱी उऩभशाऩौय श्री.वनतळ शोरे, स्थामी वसभती वबाऩती श्री.वध
ु ीय
(फॊडु) याऊत, वत्ताऩष नेता श्री.दमाळॊकय नतलायी, ऩरयलशन वसभती वबाऩती श्री.नये न्द्र (फाल्मा) फोयकय, भस्
ु रीभ सरग ऩष
नेता श्री.अवरभ खान तय चीनच्मा सळष्र्भॊडऱात डप्मर्
ु ी कान्वर
ु जनयर सरॊ मऑ
ु न सरॊग, क्जनान म्मन
ु ीसवऩर वऩऩर
काॉग्रेवचे स्र्ॉ डीॊग कभेर्ी वेिेर्यी सरमू णझमान, डेप्मर्
ु ी डामये क्र्य क्जमाॊग डाॉग्मपॉग, डेप्मर्
ू ी डामये क्र्य ग्मआ
ु ॊग्मू नमकून, फी
फोशल, डडव्शीजन चीप ग्मओ
ू , डेप्मर्
ु ी डडव्शीजन चीप श्रीभती झाल ननॊग, कॉभवट फयु ोचे चेन ळड
ु ाॉग, र्े रीचामना चे वाॉग
काई, आदी उऩक्स्थत शोते.
प्रायॊ बी भा.भशाऩौय श्री.प्रलीण दर्के माॊनी क्जनान म्मनु नवीऩर चे डामये क्र्य श्री झ्मू चॉ ग्मू ल अन्म भान्मलयाॊचे
तऱ
ु ळीचे योऩर्े , स्भत
ू स्लागत केरे. त्मानॊतय आमक्
ु त श्री.श्रालण शडीकय माॊनी नागऩयू ळशयाचे
ृ ी धचन्श ल बेर्लस्तु दे लन
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ऐनतशासवक, बौगोसरक, ळैषणणक ल अन्म ववु लधाॊफाफत भशत्ल वलऴद करून वादयीकयण केरे. त्माभध्मे स्भार्ट सवर्ी,
दऱणलऱन ववु लधा, लामपाम सवर्ी, नाग नदी स्लच्छता असबमान ल प्रकल्ऩ, जर व्मलस्थाऩन इ. ची भादशती ददरी.
त्मानॊतय भा.भशाऩौयाॊनी उबम दे ळाचे भैत्रीऩण
ू ट वॊफॊध प्रस्थावऩत कयण्माच्मा दृष्र्ीने मा वाभॊजस्म कयायाचे भशत्ल वलऴद केरे.
त्मानॊतय क्जनान ळशयाचे क्जनान म्मनु नसवऩर वऩऩल्व रयऩब्रीक तपे वादयीकयण कयण्मात आरे. वभ
ु ाये 70 रष
रोकवॊख्मा अवरेल्मा मा ळशयातीर नदी वलकाव ल ळशयाची यचना, गगनचॊफ
ु ी इभायती ल वनु नमोक्जत वलकाव रष लेधन
ू
घेत शोता. क्जनानचे डामये क्र्य शमु चॉ ग्मू माॊनी भा.भशाऩौय श्री.प्रलीण दर्के माॊना ळैषणणक ल अन्म षेत्रात आदान प्रदान
कयण्माच्मा दृष्र्ीने नागऩयू मेथीर वलद्माथ्रमाॊचे वाॊस्कृनतक, वलद्माथ्रमाॊना बेर्ीवाठी क्जनान ळशयात स्लागत आशे अवे
वाॊधगतरे तवेच क्जनान ळशयाचे भशत्ल दळटवलणाये वाॊस्कृनतक धचत्र भा.भशाऩौय ल अन्म भान्मलयाॊना बेर् ददरे.
मालेऱी अनत.आमक्
े ालकय, भख्
ु त डॉ.याभनाथ वोनलणे, अनत.उऩामक्
ु त श्री.जमॊत दाॊडग
ु म असबमॊता श्री.उल्शाव दे फडलाय,
अधधषक असबमॊता श्री.ळसळकाॊत शस्तक, कामट.असबमॊता वलटश्री. भशे ळ गुप्ता, वॊजम गामकलाड, श्माभ चव्शाण, ऩरयलशन
व्मलस्थाऩक सळलाजी जगताऩ, वशा.वॊचारक (नगययचना) ववु प्रमा थर
ु , उऩवॊचारक (रेखा ऩरयषण) आभोद कॊु बोजकय,
वशा.आमक्
ु त वलटश्री.प्रकाळ लयाडे, भशे ळ भोयोणे, सभरीॊद भेश्राभ, भशे ळ धाभेचा, नदमा ल वयोलये प्रकल्ऩ प्रभख
ु भोशम्भद
इवयाईर आदी उऩक्स्थत शोते. कामटिभाचे वॊचारन अनत.आमक्
ु त डॉ. याभनाथ वोनलणे तय आबाय अनत.उऩामक्
ु त श्री.जमॊत
दाॊडग
े ालकय माॊनी भानरे.
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हमव्ततभत्ल वलकाव भन्ळाांती ल तनयोगी जीलनावाठी मोगाचा प्रचाय ल प्रवाय कयाला:
कयाला:
केन्रीम भांत्री तनतीन गडकयी

मळलॊत स्र्े डीमभ मेथे शजायो नागरयकाॊचे उऩक्स्थतीत वलश्ल मोग ददन उत्वाशात वॊऩन्न. भागीर लऴीऩावन
ू नागऩयू
मेथे मोग ददनाचे उत्वाशऩण
ू ट लातालयणात ल वभवऩटत बालनेतन
ू आमोजन शोत आशे शी आनॊदाची फाफ आशे . वलळेऴत्
व्मक्क्तभत्ल वलकाव, भनळाॊती ल ननयोगी स्लास्थावाठी मोगाचे भशत्ल वलाांनी ओऱखरे अवन
ू दे ळातच नव्शे तय वॊऩण
ू ट
जगात मोगारा भान्मता सभऱारी आशे . मोग शी ननयॊ तय चारणायी अवल्माने नागऩयू वश वलट दठकाणी लऴटबय कामटिभ
आमोक्जत करून मोगाचे प्रचाय ल प्रवाय कयाला अवे आलाशन केन्द्रीम बऩ
ु ष्ृ ठ ऩरयलशन भॊत्री भा.ना.श्री.ननतीन गडकयी माॊनी
केरे.
वॊमक्
ॊ ाने नागऩयू
ु त याष्ट्र वॊघाने 21 जून शा ददलव वलश्ल मोग ददन म्शणून जाशीय केरा आशे . त्मा अनऴ
ु ग
भशानगयऩासरका आणण जनादट न स्लाभी मोगाभ्मावी भॊडऱ, ऩतॊजरी मोगऩीठ, आर्ट आॅॎप सरव्शीॊग, गामत्री ऩरयलाय, भैत्री
ऩरयलाय, िीडा बायती, श्री याभचॊद्र सभळन, वशजमोग ध्मान केंद्र, िम्शकुभायी ईश्लयीम वलश्लवलद्मारम, एन.वी.वी., नागऩयू
क्जल्शा मोग अवोसवएळन माॊच्मा वॊमक्
ु त वलद्मभाने ल ळशयातीर अन्म मोगप्रेभी वॊस्थाच्मा वशकामाटने भॊगऱलाय ददनाॊक
21 जन
ू 2016 योजी वकाऱी स्थाननक मळलॊत स्र्े डीमभ, धॊतोरी मेथे वलश्ल मोग ददन कामटिभाचे आमोजन कयण्मात आरे
शोते. त्मालेऱी भख्
ु म अनतथी म्शणून भागटदळटन कयताॊना ना.श्री.गडकयी फोरत शोते.
मालेऱी शजायोच्मा वॊख्मेने उऩक्स्थत मोगप्रेभीॊनी एकाचलेऱी मोगावने केरी. कामटिभाचे अध्मषस्थानी भा.भशाऩौय
श्री.प्रलीण दर्के शोते तय व्मावऩीठालय भा.उजाटभॊत्री तथा ऩारकभॊत्री श्री.चॊद्रळेखय फालनकुऱे , आभदाय वलटश्री. नागो गाणाय,
वध
ु ाकय दे ळभख
ु , वलकाव कॊु बाये , वध
ु ाकय कोशऱे , डॉ.सभरीॊद भाने, कामटिभाचे वॊमोजक ल उऩभशाऩौय श्री.वतीळ शोरे,
स्थामी वसभती वबाऩती श्री.वध
ु ीय (फॊडु) याऊत, वत्ताऩष नेता श्री.दमाळॊकय नतलायी, भ.न.ऩा.आमक्
ु त श्री.श्रालण शडीकय,
जनादट न स्लाभी मोगाभ्मावी भॊडऱाचे श्री.याभबाऊ खाॊडले, फवऩा ऩषनेता श्री.गौतभ ऩार्ीर, स्थाऩत्म वसभती वबाऩती
श्री.वन
ु ीर अग्रलार, िीडा वसभती वबाऩती श्री.शरयऴ ददकोंडलाय, सळषण वसभती वबाऩती श्री.गोऩार फोशये , धॊतोरी झोन
वबाऩती श्रीभती वसु भत्रा जाधल, प्रबाग िॊ.26 अ च्मा नगयवेवलका श्रीभती रता मादल, वश ऩोरीव आमक्
ु त याजलधटन,
अनत.आमक्
े श वॊस्थाचे ऩदाधधकायी वलयाजभान शोते.
ु त डॉ.याभनाथ वोनलणे, ऩतॊजरी मोग वसभतीचे मळऩार आमट, माॊचव
मालेऱी

फोरताॊना

भा.भशाऩौय

श्री.प्रलीण

दर्के

माॊनी

वलश्ल

मोग

ददन

कामटिभाचे

आमोजनाफद्दर

नागऩयू

भशानगयऩासरकेचे बसू भका वलऴद करून त्माफाफत वलट वॊफॊधधताॊनी ददरेल्मा वशकामाटच्मा वलळेऴ रूऩाने उल्रेख केरा.
माप्रवॊगी ऩतॊजरी वसभतीतपे प्राथटना ल प्राणामाभ त्मानॊतय श्रीयाभचॊद्र सभळनतपे ध्मानमोग, जनादट न स्लाभी
मोगाभ्मावी भॊडऱातपे मोगावन ल वम
ट भस्काय, आर्ट ऑप सरक्व्शॊ ग तपे ध्मान, प्रजावऩता िम्शकुभायी ईश्लयीम
ू न
वलश्लवलद्मारमातपे ध्मान आमोक्जत कयण्मात आरे शोते.
प्रायॊ बी प्रभख
अनतथी ना.श्री.ननतीन गडकयी ल अन्म भान्मलयाॊचे शस्ते ददऩ प्रज्लरन केल्मानॊतय उऩक्स्थत
ु
भान्मलयाॊचे तऱ
ु ऴीचे योऩर्े दे लन
ू स्लागत कयण्मात आरे.
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कामटिभाचे ळेलर्चे बागात नागऩयू क्जल्शा मोग अवोसवएळनच्मा अननर भोशगालकय माॊच्मा भागटदळटनात आॊतययाष्ट्रीम मोग
ऩर्ू धनश्री रेकुयलारे ल लैबल श्रीयाभे माॊचव
े श रशान भर
ु ा-भर
ु ीॊनी वलवलध प्रकायची धचत्तथयायक मोगावने वादय करून
उऩक्स्थताॊची भने क्जॊकून घेतरी. त्माॊचे भा.भशाऩौयाॊनी तऱ
ु ऴीचे योऩर्े दे लन
ू स्लागत केरे.
कामटिभारा एन.वी.वी वलद्माथ्रमाॊवश वलवलध वॊस्थाचे मोग प्रेभी नागरयक भोठमा वॊख्मेने उऩक्स्थत शोते. कामटिभाचे
वॊचारन वत्ताऩष नेता श्री.दमाळॊकय नतलायी माॊनी तय आबाय उऩभशाऩौय श्री.वनतळ शोरे माॊनी भानरे.
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नागऩयू भशानगयऩासरका ल अ.
अ.बा.
बा. भयाठी नार्म ऩरयऴद,
ऩरयऴद, नागऩूय ळाखा आमोव्जत
"भशाऩौय कयां डक"
क"

"याज्मस्तयीम एकाांकीका स्ऩधाट - 2016"
2016"

fnukad
03 tqyS] 2016
ldkGh 10%00 oktrk iklwu

,dkafddk

laLFkk

lko/kku ,d ;ksxdFkk

vWEeWP;qvj vkVhZLV dackbZu] ukxiwj

lk;ysaV fLØe

v/;;u Hkkjrh] o/kkZ

vQw

izHkkr fØ,'ku] ukxiwj

1947 to AK 47

Hkkoke`r] ukxiwj

fo'ouVh

foÎyjko [kksczkxMs vkVZ dkWelZ foKku egkfo|ky;] ukxiwj

04 tqyS] 2016
lk;a 06%00 oktrk iklwu

05 tqyS] 2016
lk;a 06%00 oktrk iklwu

06 tqyS] 2016
lk;a 05%30 oktrk iklwu

07 tqyS] 2016

;Kkgwrh

Hkjr ukV; la'kks/ku eaMG] iq.ks

dqGd.khZ OglsZl ns'kikaMs

clksyh xqzi] ukxiwj

Hkkjr vc ckdh gS

cgqtu jaxHkweh] ukxiwj

vkjlk

ek- Qqys cgqmísf'k; laLFkk] mejsM

cki gk ckip vlrks

lat; Hkkdjs QkÅaMs'ku] ukxiwj

?kk;kG ik[kjk

v'o?kks"k dyk vdkneh] ukxiwj

vHkax

v-Hkk-e-uk-i- egkuxj 'kk[kk] ukxiwj

?kq'kh

nsojatu cgqmísf'k; laLFkk ukxiwj

vk'khy

'khy dyklkxj] ukxiwj

fjtsD'ku vkWQ vkVZ

vOnSr] vejkorh

lk;adkGP;k dfork

fouk;djko ns'keq[k gk;Ldqy] ukxiwj

uk;d

Jh f'kokth dyk o okf.kT; egkfo|ky;] ve-

lk;a 05%30 oktrk iklwu

jkorh
,d vf/kd 'kwU;

uVJs"B fuGw Qqys vkVZ QkÅaMs'ku vdksyk

QfVZyk;>j

MkW- jktsanzizlkn ;qok dY;k.kdkjh laLFkk] mejsM

n`"Vh

lg;ksx dykoar] o/kkZ
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08 tqyS] 2016

Hk{kd

lk;a 05%30 oktrk iklwu

u`R; foHkkx
MkW- ckcklkgsc vkacsMdj ejkBokMk
fo|kihB] vkSajxkckn

dLVej dsvj

vf[ky Hkkjrh; ejkBh ukV; ifj"kn]
'kk[kk /kqGs

09 tqyS] 2016
ldkGh 08%00 oktrk iklwu

10 tqyS] 2016
ldkGh 08%00 oktrk iklwu

स्थऱ: वामॊदर्पीक वबागश
ृ
आठ यस्ता चैक,

रक्ष्भीनगय, नागऩयू

R;k oG.kkoj

Ýh cMZ izkMD'ku] ukxiwj

V~osaVh V~osaVh

iSat.k jaxHkweh] ukxiwj

tLV ykbZd nWV

vkosx fØ;s'ku] Bk.ks

onZG

ukV;ukn] eaqcbZ

rqEgh or not to me

jaxksn; #ikarj] eqacbZ

lsYQh

vHk;ek] iq.ks

nksu viw.kkZadkpk ,d iq.kkZad

oYdy fufeZr] iky?kj

lesoj VkGh

fiz; dykd`rh] iq.ks

Between the Lines
[ksG ekaMh;syk

vkxe] iq.ks

ik>j

vksG[k] lkaxyh

cksUlk;

eS=h dyk eap] Mksafcoyh

xksa|k vkf.k deqpk QklZ

uoksfnrk] panziwj

ys[kdkpk dq=k

Work in Progress, Kalyan

fOgDVksfj;l fMQhV

ukV;lsok] ukf'kd 422001

rks] ikÅl vkf.k VkQsjk

v'o fFk,Vj] eqacbZ

fn D;qfj;l dsl vkWQ

jaxniZ.k fFk,Vj ekUnzs] xksok

Fksackps Viky

Lusgyyhr] iq.ks

tqu& tqyS

ftjkQ fFk,VlZ] uoh eqacbZ

,dwV lewg

laØe.k] iq.ks

;fru fØ,'ku] iq.ks

नागऩयू भशानगयऩासरका, नागऩयू
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नागऩयू भशानगयऩासरका ल अ.
अ.बा.
बा. भयाठी नार्म ऩरयऴद,
ऩरयऴद, नागऩूय ळाखा आमोव्जत
"भशाऩौय कयां डक"
क"

"याज्मस्तयीम एकाांकीका स्ऩधाट - 2016"
2016"
नागऩयू भशानगयऩासरका, नागऩयू तथा अणखर बायतीम भयाठी नार्म ऩरयऴद - नागऩयू ळाखेच्मा वॊमक्
ु त वलद्मभाने
आमोक्जत भशाऩौय कयॊ डक याज्मस्तयीम एकाॊक्रकका स्ऩधाट ददनाॊक 3 जुरै ते 10 जुर,ै 2016 योजी आमोक्जत कयण्मात
आरी आशे .
मा स्ऩधेची वरू
ु लात प्राथसभक पेयीने ऩल
ू ट ननमोक्जत कामटिभाप्रभाणे ददनाॊक 26 जन
ू , 2016 योजी वकाऱी 10:30
लाजता वलदबट वादशत्म वॊघाच्मा वबागश
ृ ात झारी. भशाऩौय कयॊ डक याज्मस्तयीम एकाॊक्रकका स्ऩधाट शी वलवलध एकाॊक्रकका
स्ऩधाांभधन
ू ददनाॊक 1 जानेलायी, 2013 ते मा स्ऩधेच्मा प्रलेसळकेची अॊतीभ भद
ु त, ददनाॊक 25 जन
ू , 2016 ऩमांत कोणत्माशी
ननसभटतीचे ऩारयतोवऴक प्राप्त अव्लर ठयरेल्मा एकाॊक्रककाॊची स्ऩधाट आशे .
प्राथसभक ननलड पेयीनॊतय आता प्रेषकाॊना ल करालॊताॊना एकाशून एक वयव अश्मा एकुण 42 एकाॊक्रककाॊच्मा उत्कृष्ठ
वादयीकयणाचा आस्लाद ददनाॊक 3 जुरै ते 10 जुरै 2016 मा कारालधीत स्थाननक वामॊदर्पीक वबागश
ृ , आठ यस्ता चैक,
रक्ष्भीनगय मेथे घेता मेईर.
भशाऩौय कयॊ डक याज्मस्तयीम एकाॊकीका स्ऩधेचे उद्घार्न ददनाॊक 3 जर
ु ,ै 2016 योजी वकाऱी 10:00 लाजता भा.
भशाऩौय श्री. प्रलीण दर्के माॊचश
े स्ते

श्री. दीऩक कयॊ जीकय, नार्म/सवने करालॊत तथा प्रभख
ु कामटलाश, अणखर बायतीम

भयाठी नार्म ऩरयऴद, भॊफ
ु ई माॊचे वलळेऴ उऩक्स्थतीत ऩाय ऩडणाय आशे .

