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आऩरी फस ग्रीन इतिहासाची सुयलाि- तनिीन गडकयी

आऩरी फस रोकाऩपण
ददल्रीतीर प्रदऴ
ू णाच्मा वभस्मेने गाॊबीमााची ऩातऱी ओराॊडरी आशे , मा धतीलय नागऩयु ात ऩमाालयणऩयू क,
प्रदऴ
ू णयदशत इथेनॉर लय चारणाऱ्मा ग्रीन फवेव ल नलीन प्रगत ये ड फवेवचे रोकाऩाण म्शणजे नागऩयु ात ग्रीन इततशावाची
वयु लात अवल्माचे वलधान केंद्रीम बऩ
ू ष्ृ ठ ऩरयलशन भशाभागा आणण जशाज फाॊधणी भॊत्री तनतीन गडकयी माॊनी केरे. ते मळलॊत
स्टे डडमभ ऩरयवयात वोभलायी नागऩयू भशानगय ऩालरका ऩरयलशन वलबागातपे " आऩरी फव" रोकाऩाण वोशळ्मात प्रभख
ु
भागादळाक म्शणून फोरत शोते. माप्रवॊगी भॊचालय भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव माॊची प्राभख्
ु माने उऩस्स्थती शोती. प्रभख
ु ऩाशुणे
म्शणून ऊजाा भॊत्री ल नागऩयू चे ऩारकभॊत्री चॊद्रळेखय फालनकुऱे , भशायाष्र ळावनाचे भख्
ु म वचचल स्लाधीन षत्रत्रम, आ. अतनर
वोरे, आ. चगयीळ व्माव, आ. कृष्णा खोऩडे, आ. वध
ु ाकय दे ळभख
ु , आ. वलकाव कॊु बाये , आ. डॉ. लभलरॊद भाने, आ. वध
ु ाकय
कोशऱे , वत्ता ऩष नेते दमाळॊकय ततलायी,भनऩा आमक्
ु त श्रालण शडीकय, अऩय आमक्
ु त याभनाथ वोनलणे, ऩरयलशन वलभतीचे
वबाऩती नयें द्र (फाल्मा) फोयकय, ऩरयलशन व्मलस्थाऩक लळलाजी जगताऩ आदी भान्मलय उऩस्स्थत शोते.
कामाक्रभाच्मा अध्मषस्थानी भशाऩौय प्रलीण दटके शे शोते. ऩढ
ु े फोरताना गडकयी म्शणारे, कक ग्रीन फव दश एक
आदळा प्रकल्ऩाची वयु लात अवन
ू "ग्रीन- फ्मए
ु र" शे आभचॊ लभळन आशे पक्त 55 फवेव न्शले तय ळशयातीर वलाच फवेव मा
इथेनॉर लय चाररे ऩादशजे. " लेस्ट ऩावन
ू लेल्थ " तनभााण कयणॊ शे च आभचॊ ध्मेम आशे , नागऩयू कयाॊना लातानक
ु ु रीत
वालाजतनक दऱणलऱणाचा ऩमााम उऩरब्ध व्शाला. मा दे ळाचा ळेतकयी उवाऩावन
ू इथेनॉर तनभााण करून ऩेरोर,डडझेररा ऩमााम
दे ऊ ळकतो शे ऩन्
ु शा एकदा लवद्ध झारे. ई- रयषाचीशी वरु
ु लात कयण्मात आरी आशे . नागऩयू भनऩा दे ळातीर एकभेल अळी
भशानगयऩालरका आशे जी वाॊडऩाण्मालय प्रककमाा करून उत्ऩन्न लभऱलते, मा लवव्शये ज लॉटय प्रकक्रमा प्रकल्ऩाची दखर याष्रीम
ऩातऱीलय घेण्मात आरी आशे . ग्रीन फव प्रकल्ऩाभऱ
ु े प्रदऴ
ू ण भक्
ु त नागऩयू ची वॊकल्ऩना वाकाय शोईर, नागरयकाॊना कभी ऩैळात
प्रलाव कयता मेईर,मालळलाम लैलळष्ठऩण
ू ा आणण अद्मालत ऍऩ भऱ
ु े नागरयकाॊना फव फाफतची वला भादशती भोफाईरच्मा
भाध्मभातन
ू कऱे र. माप्रवॊगी गडकयी माॊनी वाॊडऩाण्मातन
ू लभथेन काढून फवेव चारलता मेईर अवे वच
ू वलरे.
माप्रवॊगी भख्
ु मभॊत्री माॊनी नागऩयू भशानगयऩालरकेचे अलबनॊदन कयताना दे ळात ऩदशरे स्भाटा ल ऩदशरे ग्रीन
रान्वऩोटा ची वयु लात केरी अवल्माचे वाॊचगतरे. केंद्रीम ऩरयलशन भॊत्री गडकयी माॊनी नागऩच्
ू मा नागरयकाॊना प्रदऴ
ू णभक्
ु त ल
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ऩमाालयणमक्
ु त कयण्माचे स्लप्नॊ ऩादशरे शोते. भात्र गडकयी शे पक्त स्लप्नॊ दाखलणाये नवन
ू स्लप्नॊ ऩण
ू ा कयणाये भॊत्री अवल्माचे
वलधान केरे. नागऩयू वलकावाचा भॉडेर मा ग्रीन फवच्मा भाध्मभातून भशाऩौय माॊनी तमाय केरे ज्माचा आदळा दे ळावभोय आशे ,
शाच आदळा भशायाष्राच्मा इतय भशानगयऩालरकेतशी याफवलरा जाणाय. ग्रीन फव दश वॊद
ु य, अनोखी आणण अनठ
ु ी वॊकल्ऩना
भनऩाने आऩल्मा नागरयकाॊना ददरी, मा प्रकल्ऩावाठी जागेची गयज अवन
ू अचधलेळन ऩण
ू ा शोण्माऩल
ू ीच जागेची वभस्मा
वोडवलरी जाईर अळी ग्लाशी मालेऱी भा. भख्
ु माभॊत्री माॊनी ददरी, नागऩयू अचधलेळन शे वलदबााचे प्रश्न वोडलण्मा कयीताच
अवल्माचे त्माॊनी वाॊचगतरे. मा लेऱी गडकयी माॊचे भशायाष्र शे याज्म अळाच ग्रीन फव वायख्मा प्रकल्ऩातन
ू दे ळात आघाडीलय
अवेर अवे आश्लावन ददरे.
दोन लऴाांऩल
ू ी नागऩयु ात ऩदशरी इथेनॉरलय चारणायी दे ळातीर प्रदऴ
ू णभक्
ु त फव धालरी, आज त्माची वॊख्मा ५५
लय ऩोशोचरी, 3 ऑऩये टय आणखी 100 फवेव घेऊन मेणाय आशे , माभध्मे GPS लवस्टीभ फवलण्मात आरी आशे ,
नागरयकाॊवाठी मा फवेव आयाभदामी, वला वोमीॊनी मक्
ु त अवतीर अवे वाॊगताॊना भशाऩौय माॊनी दश शरयत फवच्मा रोकाऩाणाचा
शा ऐततशालवक षण अवन
ा ा अषयाने लरदशल्मा जाईर अवे वाॊचगतरे. कामाक्रभाचे वॊचारन वत्ता
ू नागऩयू च्मा इततशावात वल
ु ण
ऩष नेते दमाळॊकय ततलायी माॊनी केरे, तय उऩस्स्थताॊचे आबाय नयें द्र फोयकय माॊनी भानरे.
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साडे फाया राख नागरयकाांऩमंि स्लच्छिा अॅऩ ऩोहचवलण्माचे भनऩाचे रक्ष्म

स्लच्छिा अभबमांिासाठी ऩाय ऩडरी कामपळाऱा
नागरयकाॊना प्रत्मष झोनभध्मे मेलन
ू तक्राय कयण्माची गयज नाशी माकरयता नागऩयू भशानगय ऩालरका तपे केंद्र
वयकायच्मा “स्लच्छ ल आयोग्मदामी दे ळ मा अलबमाना अॊतगात याफवलण्मात मेणा-मा स्लच्छता अॎऩ ची ववु लधा आता नागऩयू कयाॊना
उऩरब्ध करून दे ण्मात आरी आशे . भॊगऱलाय १३ डडवेंफय २०१६ योजी भनऩाच्मा नव्मा प्रळावकीम ईभायतीतीर वबागश
ृ ात,
भनऩाच्मा स्लच्छता वलबागातीर अलबमॊताॊंव
ॊ ाठी मा फाफतची कामाळाऱा ऩाय ऩडरी.
मालेऱी प्रोजेक्टयच्मा भाध्मभातून स्लच्छता अॎऩ वलऴमी ववलस्तय भादशती प्रदान कयण्मात आरी. तक्राय कयताॊना
वलाात प्रथभ आऩल्मा भोफाईर भध्मे शा अॎऩ डाऊनरोड कयाला रागेर, तवेच त्माॊचा भोफाईर क्रभाॊक नोंदणीकृत कयाला
रागेर. माद्लाये त्माॊचा अचधकृत नॊफय शा ओ.टी.ऩी. द्लाये तऩावल्मा जाईर. मानॊतय त्माॊच्मा तक्रायीॊची नोंद झोन तनशाम
लगीकृत करून झोन अलबमॊताॊंॊकडे ऩाठलरे जाईर, १२ तावाॊच्मा आत त्माॊच्मा तक्रायीॊचे तनलायण कयण्माचा प्रमत्न केरा
जाईर. मालेऱे दयम्मान तक्राय तनलायण्माव लेऱ रागल्माव २४ तावाॊनॊतय उच्चस्तयालय तक्रायीॊची दखर घेऊन आमक्
ु ताॊकडे
ऩाठवलरे जाईर. मादयम्मान तक्रायकत्माांना आऩल्मा तक्रायीफाफत काम घडतेम शे दे खीर फघता मेणाय आशे . स्लच्छतेफाफत
नागऩयू ळशयारा दे ळ ऩातऱीलय ऩदशल्मा १० क्रभाॊकाभध्मे आणण्मावाठी मा स्लच्छता अॎऩ चा जास्तीत जास्त लाऩय कयण्माचे
आलाशन भनऩा द्लाये कयण्मात आरे आशे

E-NewsLetter

डिसेंबर २०१६

ग्राफपटी लॉर ऩेंटटांग स्ऩधेरा उस्पुिप प्रतिसाद

135 चभन
ू े नोंदलरा सहबाग
ळशयाच्मा लबॊती वॊद
ु य ददवाव्मात, इतय ळशयातून नागऩयु ात मेणाऱ्मा नागरयकाॊना नागऩयू ळशयाची एततशालवक,
वाॊस्कृततक ओऱख ऩटाली मा उद्धेळाने भशानगयऩालरकातपे यवललायी ता. 18 डडवेंफय 2016 योजी ग्राकपटी लॉर ऩें दटॊग स्ऩधाा
आमोस्जत कयण्मात आरी शोती, मा स्ऩधेरा शौळी करालॊत, वलध्माथी, चचत्रकाय ल नागरयकाॊचा उस्पुता प्रततवाद राबरा. 135
चभन
ू े स्ऩयधेत वशबाग नोंदलन
ू ळशयातीर लबॊती वळ
ु ोलबत केल्मा. स्लच्छ नागऩयू , ऩाणी लाचला, फेटी फचाल फेटी ऩढाल, डडस्जटर
नागऩयू ,स्भाटा लवटी, शै प्ऩी नागऩयू , क्रीन अॉड ग्रीन नागऩयू , वस्टनेफर नागऩयू शे स्ऩधेचे प्रभख
ु वलऴम शोते. दोन गटात दश
स्ऩधाा ऩाय ऩडरी. केलऱ चचत्रकराचे लळषण घेणाये वलध्माथी ल इतय अळा दोन गटातीर स्ऩधाकाॊनी 5×3 भीटय च्मा लबॊतीॊलय
अततळम वॊद
ु य ल वायगबीत वॊदेळ दे णाये चचत्रे वाकायरी.
ऩटहलमाांदा सांधी भभऱारी
आभचे नेशभीचे यवललाय उलळया उठण्मात ककॊला आढलड्माबयातीर उलारयत काभे ऩण
ू ा कयण्मात वयामचे, शा यवललाय
खूऩ, खूऩच स्ऩेळर ठयरा, आऩरे नागऩयू ळशय वॊद
ु य कयण्माची वॊधी भनऩाने आम्शारा ददरी मावाठी आम्शी त्माॊचे खूऩ खऩ
ू
आबाय भानतो, वकाऱी 8 ऩावन
ू च आम्शी उत्वाशाने काभारा रागरो अवे एर.ए. डी. कॉरेजच्मा चभन
ू े वाॊचगतरे, त्मा ' फेटी
फचाओ फेटी ऩढाओ ' दश वॊद
ु य वॊकल्ऩना झीयो भाईर मेथीर लबॊतीलय वाकायत शोत्मा
भेट्रोची घोडदौड
भेरो ये ल्ले दश आता स्भाटा लवटी नागऩयू ची वलकावात्भक ओऱख फनरी आशे , झीयो भाईर मेथीर लबॊतीलय
वलद्माथी स्ऩधाक स्भाटा लवटी वॊकल्ऩनेत भेरो ये ल्ले वाकायण्मात दॊ ग शोते. ऩढ
ु ीर बवलष्मात भेरो शे प्रलावाचे वलाात स्लस्त
भाध्मभ अवणाय अवल्माचे त्माॊनी वाॊचगतरे.
कॉभन भॅन चा स्लच्छ बायि
स्ऩधाकाॊनी अततळम वॊद
ु य आणण कल्ऩक वॊकल्ऩना स्ऩधेवाठी त्माॊना लभऱारेल्मा 5×3 भीटय च्मा लबॊतीॊलय
वाकायल्मा, मात इॊडडमा गेट, चायलभनाय, रारककरा, ताजभशार, रॉडा फद्ध
ु ा टे म्ऩर इ. बायतातीर एततशालवक स्थऱे कॉभन भॎन
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स्लच्छ ठे लतोम दश अलबनल वॊकल्ऩना मेणाऱ्मा- जाणाऱ्मा नागरयकाॊना वलळेऴ आकवऴात करून गेरी. वस्टनेफर नागऩयू ची
वॊकल्ऩना वाकायताना मेणाऱ्मा वऩढीवाठी,नागऩयू ळशायाची ठऱक लैलळष्ठे आदळालत आणण आकवऴात कयीत याशतीर मा उद्देळाने
काशी वलद्माथी लबॊत यॊ गवलण्मात गॊग
ु शोते. इरेक्टदरक जेनये टय, वोरय लॉटयलय चारणाये डस्ट- त्रफन इ. अनेक वॊकल्ऩना
वलद्मार्थमाांच्मा उत्वाशातन
ू लबॊतीॊलय वाकायत शोत्मा.
दश स्ऩधाा तन्ळल्
ु क अवन
ू 6 तावाॊचा लेऱ स्ऩधाकाॊना दे ण्मात आरा शोता. मा उऩक्रभात iiid ल cisfa माॊचे वलळेऴ
वशामम भनऩारा लभऱारे. वलजेत्माॊना उद्मा ता. 19 डडवेंफय 2016 योजी नागऩयू भशोत्वलात भान्मलयाॊच्मा शस्ते योख फषीव ल
प्रभाणऩत्र प्रदान कयण्मात मेणाय आशे .
मा भबांिी झालमा सळ
ु ोभबि
भेडडकर शॉस्स्ऩटर चौक
स्भत
ृ ी चथएटय चौक
अभयालती योड LIT लबॊत
आनॊद चथएटय अॊडय त्रिज लॉर
झीयो भाईर लभलरटयी कॊऩाऊॊड लबॊत
मा अनोख्मा उऩक्रभातीर वला दठकाणी भशाऩौय प्रलीण दटके, आमक्
ु त श्रालण शडीकय तवेच अनेक नेते,ऩदाचधकायी ल नागऩयू
ळशयाच्मा नागरयकाॊनी बेट ददरी.ळशयातीर नागरयकाॊवाठी शा यवललाय जणू यॊ गाॊची उधऱण घेऊन आरा, अनेक नागरयक
यस्त्मालय थाॊफन
ू वलध्मार्थमाांचा उत्वाश लाढलीत शोते.
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नागऩयू होणाय रॉजजजस्टक हफ - भुख्मभांत्री दे लेंद्र पडणलीस

सांबाजी ऩाकप मेथे 40 कोटीांच्मा काभाचे बभू भऩज
ू न
दे ळाचे भध्मलती ळशय म्शणून नागऩयू चे स्थान अत्मॊत भशत्तलाचे आशे . दे ळात जीएवटी रागू झारी आशे . दे ळातीर
वलाात जास्त रॉस्जस्स्टक शे नागऩयू भधन
ू वॊचालरत शोणाय आशे . जगातीर अनेक रॉस्जस्स्टक कॊऩन्मा नागऩयू रा मेण्माव आतयू
अवन
ू मातून 25 ते 30 शजाय तरुणाॊना योजगाय लभऱणाय आशे . मालळलाम वॊऩण
ू ा जगारा जोडणाये एअयऩोटा नव्माने फाॊधन
ू
अद्ममालत कागोचे टलभानर फाॊधण्मात मेणाय आशे अवे वलधान भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव माॊनी केरे. ते ळक्र
ु लाय ददनाॊक 30
डडवेंफय 2016 योजी छत्रऩती चौक मेथीर वॊबाजी नगय ऩाकाभध्मे याष्रीम दजााच्मा वोमी-ववु लधाॊनीमक्
ु त फॎडलभॊटन शॉरच्मा
बलू भऩज
ू नप्रवॊगी प्रभख
ु ऩाशुणे म्शणून फोरत शोते. मालेऱी 40 कोटी रुऩमाॊच्मा वलवलध वलकाव काभाॊचे बलू भऩज
ू न तवेच
जलभनीलयीर वलद्मत
ु तायाॊच्मा बलू भगतीकयणाचे उद्घाटन ल लळरान्माव भख्
ु मभॊत्री माॊच्मा शस्ते ऩाय ऩडरे.
मालेऱी भॊचालय भशाऩौय प्रलीण दटके, आ. प्रा. अतनर वोरे, भनऩा आमक्
ु त श्रालण शडीकय, लळषण वलभतीचे
वबाऩती गोऩार फोशये , रक्ष्भी नगय झोनच्मा वबाऩती नीरीभा फालणे, नगयवेवलका उऴा तनलळतकय, डॉ. वपरता आॊफटकय,
भन्
ु ना मादल, प्रा. चगयीळ मादल, प्रा. याजील शडऩ, प्रकाळ बोमय, ऩल्रली श्माभकुऱे , धॊतोरी झोनच्मा वबाऩती वलु भत्रा जाधल,
जमश्री लाडीबस्भे आदी भान्मलय उऩस्स्थत शोते. ऩढ
ु े फोरताना पडणलीव म्शणारे, तरुणाईवाठी रलकयच लाठोडा मेथे 75 एकय
जागेलय कौळल्म वलकावाचे प्रलळषण दे णाये वलद्माऩीठाची स्थाऩना शोणाय आशे . भशानगयऩालरकेने मावाठी जागा उऩरब्ध करुन
ददरी आशे . मालळलाम केंद्र ळावनाने जी नलीन मोजना वरु
ु केरी आशे त्माअॊतगात जलभनीलयीर वलद्मत
ु तायाॊचे बलू भगतीकयण
केरे जाईर माभऱ
ु े जनतेरा शोणाया त्राव कभी शोऊन अऩघाताचे प्रभाण कभी शोईर. भनऩाने नागऩयू रा दे ळातीर अत्माधतु नक
ळशय फनलण्मावाठी अनेक प्रकल्ऩ शाती घेतरे आशे .
बाॊडल
े ाडी प्रकल्ऩातून कचऱ्मालय प्रकक्रमा करुन आता वलद्मत
ु तनलभातीची वयु लात झारी आशे . भनऩारा मा
प्रकल्ऩातीर 18 कोटीचे उत्ऩन्न लभऱणाय आशे . दे ळातीर वलाात लेगलान भेरोचे काभ प्रगतीऩथालय आशे . दव
ु ऱ्मा टप्प्माच्मा
यस्त्माॊचे लवभें टीकयणाचे कामा वरु
ु झारे अवन
ू 1 जानेलायी 2018 योजी स्भाटा लवटी प्रकल्ऩालय कामा वरु
ु शोईर. माअॊतगात
वॊऩण
ू ा ळशय रलकयच वी.वी. टी.व्शी ल लाम-पामने जोडल्मा जाईर. ऩमाालयणऩयू क ग्रीन ल ये ड फवेव यवत्त्माॊलय धालत आशे त.
1997 ऩावन
ू अनेक नागरयकाॊना भारकी शक्काच्मा ऩट्टे लाटऩाची लाट फघाली रागरी शोती त्माॊना त्माॊच्मा भारकीचे ऩट्टे लाटऩ
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कयण्मात मेत आशे . मालळलाम एव.आय.ए. मोजना, प्रधानभॊत्री आलाव मोजना इत्मादी अनेक मोजना मा भनऩाच्मा वशकामाातून
केंद्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी माॊच्मा नेतत्ृ लात ल भागादळानातून वरु
ु आशे . नावप्र
ु फयखास्त करुन नागऩयू च्मा वलकावाचा भागा
आम्शी भोकऱा केरा. भनऩा आणण भेरो रयजन माॊच्मा वशकामाातन
ू ल वभन्लमातन
ू ळशयातीर अवलकलवत बागाॊचा वलकाव घडलन
ू
आणरा जाईर अवे मालेऱी पडणवील म्शणारे. प्रास्तावलक वॊदीऩ जोळी माॊनी केरे. आबाय भन्
ु ना मादल माॊनी भानरे. माप्रवॊगी
प्रातततनचधक स्लरुऩात लवॊधी कॉरनीतीर ऩाच यशीलाळाॊनांा भख्
ु मभॊत्री माॊच्मा शस्ते रीजचे ऩट्टे लाटऩ कयण्मात आरे.
ळब्द ऩाऱणाये भख्
ु मभांत्री भहायाष्ट्ट्रारा राबरे- भहाऩौय
मालेऱी फोरताना भशाऩौय प्रलीण दटके माॊनी वलकावाचा ळब्द ऩाऱणाये भख्
ु मभॊत्री भशायाष्रारा राबरे अवल्माचे वाॊचगतरे.
कधी नव्शे ते अडीच लऴाात ऩाचळे कोटी रुऩमे नागऩयू ळशयारा वलवलध वलकाव कामाांवाठी लभऱारे. माप्रवॊगी बलू भऩज
ू न
कयण्मात आरेल्मा वॊंॊबाजी ऩाका मेथे आॊतययाष्रीम दजााचे अत्माधतु नक चाय फॉडलभॊटन कोटा फाॊधण्मात मेणाय अवल्माचे त्माॊनी
वाॊचगतरे. नावप्र
ु फयखास्त करुन भख्
ु मभॊत्री माॊनी ळशयारा पाय भोठी दे णगी ददरी आशे आता नागरयकाॊवाठी वलाात चाॊगरे
काभ कयण्माची जफाफदायी शी तनस्श्चत झारी आशे . नागऩयू भशानगयऩालरका नागरयकाॊप्रती आऩल्मा काभाॊवाठी जफाफदे शी
याशणाय अवल्माचे अलबलचन मालेऱी भशाऩौयाॊनी ददरे.
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गाांधीफाग झोन क्रभाांक ६ करयिा २५ राखाांचे जेसीफी भळीन

१६ राखाांचे टटप्ऩय माांचे रोकाऩपण
गाॊधीफाग झोन क्रभाॊक ६ करयता २५ राखाॊचे जेवीफी भळीन आणण १६ राखाॊचे दटप्ऩय माॊचे रोकाऩाण ळतनलाय
ददनाॊक ३१ डडवेंफय २०१६ योजी भशाऩौय प्रलीण दटके माॊच्मा शस्ते झारे.माप्रवॊगी स्थामी वलभतीचे वबाऩती वध
ु ीय याऊत,
वत्ताऩष नेते दमाळॊकय ततलायी, लळषण वबाऩती गोऩार फोशये , स्थाऩत्मा वलभतीचे वबाऩती वतु नर अग्रलार, वलद्मत
ु
वलबागाचे वबाऩती प्रा. चगयीऴ दे ळभख
ु , गाॊधीफाग झोनच्मा वबाऩती वलद्मा कन्शे ये, नगयवेलक प्रकाळ तोतलानी, याजेळ
घोडऩागे, वशा. आमक्
ु त अळोक ऩाटीर, उऩ अलबमॊता यली फॊध
ु ाडे आदद भान्मलय उऩस्स्थत शोते. मालेऱी भान्मलयाॊच्मा शस्ते
ऩज
ु ा अचाना करून नायऱ पोडून मा मॊत्राचे रयतवय उद्घाटन कयण्मात आरे.
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26 जानेलायी 2017 मा प्रजासत्िाक टदनी नागऩयू भहानगय ऩाभरकेच्मा वलद्माथांना
नागऩयू चे नेित्ृ ल कयण्माची सांधी भभऱारी

26 जानेलायी 2017 मा प्रजासत्िाक टदनी नली टदलरी मेथे गणिांत्र ऩये ड भध्मे आटदलासी नत्ृ म सादय कयणाय
२६ जानेलायी गणतॊत्र ददलव नली ददल्री मेथे उत्वाशात वाजया कयण्मात मेतो, मात नागऩयू भशानगय
ऩालरकेच्मा वलद्माथाांना मा लऴाादेखीर नागऩयू चे नेतत्ृ ल कयण्माची वॊधी लभऱारी. ळेऴयाल लानखेडे वलद्मातनकेतन, याभदावऩेठ
तवेच लास्ल्भकीनगय दशॊदी शामस्कुरच्मा वलद्माथाांना दक्षषण-भध्म वाॊस्कृततक केंद्रातपे आददलावी नत्ृ म वादय कयण्माची वॊधी
लभऱारी आशे . ळतनलायी ददनाॊक ३१ डडवेंफय २०१६ योजी भशाऩौय प्रलीण दटके, आमक्
ु त श्रालण शडीकय, लळषण वबाऩती गोऩार
फोशये माॊनी आदी भान्मलयाॊनी ळब
ु ेच्छा प्रदान केल्मा. माप्रवॊगी त्माॊना वललीध बेट लस्तु दे ऊन अलबनॊदन कयण्मात आरे आशे .

