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मनऩाच्या इतिषाशाि प्रेरणादायी नोंद- गडकरी

अंबाझरी येथे ऐतिषासशक वळळेकानंद स्मारकाचे अनाळरण
भशानगयऩालरकेने अत्मॊत कभी ऩैळात ऐततशालवक अश्मा 50 पूट उॊ च वललेकानॊद स्भायकाचे तनभााण करून
भनऩाच्मा इततशावात प्रेयणादामी नोंद केल्माचे वलधान केंद्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी माॊनी केरे. यवललाय ता. 1 जानेलायी 2017
योजी अॊफाझयी मेथीर बव्म अश्मा स्लाभी वललेकानॊद ऩत
ु ळ्माच्मा अनालयण वोशळ्मा प्रवॊगी प्रभख
ु उदघाटक म्शणून ते फोरत
शोते.
माप्रवॊगी भॊचालय भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव, भशाऩौय प्रलीण दटके, याभकृष्ण भठाचे अध्मष स्लाभी ब्रभस्थानाॊद,
खा. अजम वॊचत
े ी, खा. डॉ. वलकाव भशात्भे, आ. वलाश्री अतनर वोरे, वध
ु ाकय दे ळभख
ु , वध
ु ाकय कोशऱे , कृष्णा खोऩडे, वलकाव
कॊु बाये , डॉ. लभलरॊद भाने, डॉ. ऩरयणम पुके, उऩभशाऩौय वतीळ शोरे, स्थामी वलभती अध्मष फॊडू याऊत, वत्ता ऩष नेते दमाळॊकय
ततलायी, भनऩा आमक्
ु त श्रालण शडीकय आदी भान्मलयाॊची वलळेऴ उऩस्स्थती शोती. मालळलाम फवऩा ऩष नेते गौतभ ऩाटीर, भाजी
भनऩा आमक्
ु त श्माभ लधाने, स्थाऩत्म वलभती वबाऩती वन
ु ीर अग्रलार, जरप्रदाम वलभती वबाऩती वॊदीऩ जोळी, कय आकायणी
चे गगयीळ दे ळभख
ु , धयभऩेठ झोन वबाऩती लऴाा ठाकये , भतू ताकाय याभ वत
ु ाय, स्थामी वलभती वबाऩती यभेळ लवॊगाये , ऩरयलशन
वलभतीचे वबाऩती फाल्मा फोयकय, लळषण वलभतीचे वबाऩती गोऩार फोशये , भाजी भशाऩौय अचाना डेशनकय, अतत. आमक्
ु त डॉ.
याभनाथ वोनलणे, भख्
ु म अलबमॊता उल्राव दे फडलाय, नगयवेलक प्रकाळ तोतलानी, ववु प्रमा जाधल, वारयका नाॊदयू कय, आबा ऩाॊडे
आदी भान्मलय प्राभख्
ु माने उऩस्स्थत शोते.
ऩढ
ु े फोरताना गडकयी म्शणारे, की भनऩाने केलऱ हश बव्म प्रततभाच उबायरी नाशी तय आधतु नक तॊत्रसानाचा
उऩमोग करून स्भायकाखारी लातानक
ु ू लरत अळी स्लाभीजीॊच्मा जीलनालय आधारयत एरईडी स्रीनलय 36 डडस्जटर प्रेयक कथा
वाॊगणायी गचत्र- प्रदळानी दे खीर वाकायरी आशे , मावाठी वत्ता ऩष नेते दमाळॊकय ततलायी माॊच्मा कल्ऩकतेचे वलळेऴ कौतुक
गडकयी माॊनी केरे. ,मालेऱी नागऩयु ातीर वला ळाऱाॊच्मा वलध्मार्थमाांना मा स्भायक स्थऱी बेट दे ण्माची व्मलस्था कयण्मात माली
अवे त्माॊनी वच
ु लरे. चाॊगल्मा भागादळाकाखारी स्लाभीजीॊचे जीलन चरयत्र दे ळाच्मा बाली वऩढीरा कऱवलण्माचे आलाशन त्माॊनी
केरे. माद्लाये ' बवलष्मातीर बायताची प्रेयणा बवलष्मातीर वऩढीरा कऱणे गयजेचे अवल्माचे त्माॊनी वाॊगगतरे . शे स्भायक
म्शणजे सान, वलसान आणण तॊत्रसान माॊचे भतू ताभत
ॊ स्लरूऩ अवन
ू भल्
ू मगधस्ष्ठत जीलन ऩद्धतीची प्रेयणा मातून लभऱत अवल्माचे
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वलधान त्माॊनी केरे. मा प्रवॊगी भत
कयीत त्माॊनी वाषात वललेकानॊद
ू ी वाकायणाये ऩद्मबऴ
ू ण याभ वत
ु ाय माॊचे वलळेऴ कॊतक
ु
वाकायरे अवल्माचे गडकयी माॊनी वाॊगगतरे. भनऩा च्मा इततशावात शा वॊस्भयणीम वोशऱा अवन
ू रलकयच अॊफाझयी तरालात
वललेकानॊद माॊच्मा जीलनालयीर रेझय ळो वरु
ु शोणाय अवल्माची भाहशती त्माॊनी हदरी. मालेऱी फोरताना भख्
ु ममभॊत्री पडणलीव
माॊनी मा स्भायकारा याष्रीम स्भायक म्शणू ळकतो एलढे वॊद
ु य स्भायक भनऩाने तनभााण केरे अवल्माचे वाॊगगतरे. 21 व्मा
ळतकातीर बायत कवा अवाला माची प्रेयणा वललेकानॊद माॊच्मा वलचायातून लभऱते. त्माॊनी दे ळाच्मा वॊस्कृतीरा एक नला वलचाय
हदरा अवन
ू जागततक धभा ऩरयऴदे त वलश्ल फॊधत्ु लाची वॊकल्ऩना भाॊडणाये ते ऩहशरे तत्त्लगचॊतक शोते अवे पडणलीव म्शणारे.
जगारा ळाॊतीचा वॊदेळ दे णाये वललेकानॊद तरुणाईवाठी दे खीर प्रेयणादामी शोते . दे ळबक्तीच्मा तीन वोऩाणाचे आकरन वललेकानॊद
माॊच्मा जीलनातून शोत अवन
ू त्माॊच्मा भागाालय चाल्मानेच मा स्भायक तनलभातीचे खऱ्मा अथााने वाथाक शोईर अवे वलधान
पडणलीव माॊनी केरे.
मा प्रवॊगी खा. अजम वॊचत
े ी ल डॉ. वलकाव भशात्भे माॊनी दोन कयोड रु. चा तनधी स्भायक स्थानातीर कायॊ जे
तनलभातीवाठी दे ण्माची घोऴणा केरी. प्रास्तावलक दमाळॊकय ततलायी माॊनी केरे. वत्र
ू वॊचारन श्रद्धा बायद्लाज माॊनी केरे.
ऩाच ळवाांची प्रिीसा शंऩऱी- मषाऩौर
ज्मा काभाची नागऩयू कयाॊना ऩाच लऴाांऩावन
ू प्रतीषा शोती ती आज वॊऩरी आशे अवे वलधान भशाऩौय प्रलीण
दटके माॊनी केरे. ऩाच लऴाांऩावन
ू ज्मा ऐततशालवक लैबलाच्मा उदघाटनाची प्रतीषा नागऩयू कयाॊना शोती त्मा स्भायकावाठी
अनेकाॊचे वशकामा राबरे आशे त त्मा वलाांचे भशाऩौय म्शणून आबाय भानतो. स्लाभी वललेकानॊद माॊनी लॊगचताॊवाठी जो भागा
दाखलरा आशे त्माच भागाालय भनऩा वातत्माने चारण्माचा प्रमत्न कयते आशे माकरयता केंद्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी ल
भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव माॊचे गचॊतन ल भागादळान आम्शारा वतत राबत अवल्माचे वलधान भशाऩौय माॊनी केरे.
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सशम्बॉयसशशची नोंद नागऩरू च्या इतिषाशाि शुळणण असराि- डॉ.
डॉ. मुजुमदार

सशम्बॉयसशश वळद्याऩीठ कॎम्ऩशचे थाटाि उद्घाटन
भशायाष्राची उऩयाजधानी नागऩयु ात लवम्फॉमलववची एक ळाखा अवाली अवा वॊकल्ऩ पाय ऩल
ू ीच केरा शोता. आज
भाझे लैमस्क्तक स्लप्नॊ ऩण
ू ा झारे. नागऩयू च्मा ळैषणणक इततशावात एक प्रगत दारन आज उघडरे गेरे अवन
ू आजचा हदलव
नागऩयू च्मा इततशावात एक प्रगत घटना तय लवम्फॉमलववच्मा इततशावात वल
ु णा अषयाॊची नोंद म्शणून नोंदवलल्मा जाईर अवे
उद्गाय लवम्फॉमलवव आॊतययाष्रीम वलद्माऩीठाचे कुरऩती डॉ. ळाॊ.फ. भज
ु ुभदाय माॊनी काढरे. ते ळर
ु लायी लाठोडा मेथे लवॊफॉमोवीव
आॊतययाष्रीम वलद्माऩीठ ऩण
ु े वॊचालरत नागऩयू कॎम्ऩवच्मा कोनलळरा बभ
ू ीऩज
ू नप्रवॊगी प्रभख
ु ऩाशुणे म्शणून फोरत शोते.
माप्रवॊगी भॊचालय भनऩा आमक्
ु त श्रालण शडीकय, लवॊफॉमोलववच्मा प्रधान वॊचालरका वलद्मा मेयलडेकय, कुरगुरु डॉ.
यजनी गप्ु ते याष्रवॊत तुकडोजी भशायाज नागऩयू वलद्माऩीठाचे कुरगुरु डॉ. लवद्धाथावलनामक काणे आदी भान्मलय उऩस्स्थत शोते.
माप्रवॊगी फोरताना डॉ. भज
ु ुभदाय म्शणारे, की कोणत्माशी प्राणणभात्रेरा स्जलॊत याशण्मावाठी जळी प्राणलामच
ू ी गयज अवते तळीच
कोणत्माशी दे ळाच्मा वलकावावाठी गण
ु लत्ताऩण
ू ा लळषणाची गयज अवते. जगात आऩल्मा दे ळाची प्रततभा शी ‘ बायतातीर भाणवाॊना
काभ नाशी ल मा दे ळात काभाची भाणवे नाशीत ’ अळी आशे , ती प्रततभा कौळल्म वलकावाच्मा लळषणाच्मा भाध्मभातन
ू मेत्मा
काऱात ऩव
ु न
ु टाकण्माचे रक्ष्म लवम्फॉमलववने स्लीकायरे आशे .
कौळल्म म्शणजे शातोटी, कवोटी आणण वचोटी मा तीन गोष्टीॊलय तनबाय अवते. शे ततन्शी तनकऴ शात, भन ल
भें दळ
ू ी तनगडीत आशे . लवम्फॉमलवव शे अश्मा स्लरुऩाचे सान, वलसान ल तॊत्रवलसानाचे भॊहदय स्थाऩनेवाठी कहटफद्ध आशे . माप्रवॊगी
फोरताना भज
ु भ
ु दाय म्शणारे की बायताच्मा वलद्माऩीठाॊची तर
ु ना जगातीर नाभाॊककत वलद्माऩीठाॊळी कयणे चक
ु ीचे आशे कायण
त्माॊना ळतकाॊचा इततशाव राबरा आशे तय बायतीम वलद्माऩीठाॊना दळकाॊचा इततशाव आशे जो वॊऩण
ा : बायतीमकयणालय आधारयत
ू त
आशे माचा अलबभानच फाऱगरा ऩाहशजे. प्रास्तावलकेत वलद्मा मेयलडेकय माॊनी 75 एकय जागेभध्मे तनभााण शोणामाा लवम्फॉमलवव
वलद्माऩीठात 25 टक्के जागा स्थातनक वलद्मार्थमाांवाठी आयक्षषत अवन
ू 15 टक्के पी वलरत अवणाय आशे अळी भाहशती हदरी.
वॊचारन ये णक
ु ा दे ळकय माॊनी केरे. आबाय डॉ. यजनी गुप्ते माॊनी भानरे.
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ऴैसणणक वळकाशाि षािभार ऱागणार- श्राळण षडीकर
लवम्फॉमलवव शे आॊतययाष्रीम ऩातऱीलय ळैषणणक षेत्रातीर एक भानक ठयरे आशे . शे वलद्माऩीठ नागऩयु ात
आल्माभऱ
ु े नागऩयू च्मा ळैषणणक वलकावात शातबाय रागणाय आशे . भागीर दीड लऴाांऩावन
ू लवम्फॉमलवव वलद्माऩीठ नागऩयु ात
आणण्माची प्रकरमा वरु
ु शोती. वलळेऴ म्शणजे शे आॊतययाष्रमी वलद्माऩीठ अळा जागेलय वरु
ु शोत आशे स्जथे 1976 ऩावन
ू वॊऩण
ू ा
ळशयाच्मा लवलये जवाठी लाऩय शोत शोता. लवम्फॉमलवव वलद्माऩीठाने मा जागेचा भानकच फदररा. मेथे फाजूराच 140 एकयभध्मे
स्ऩोटा वेंटय वलकलवत शोत आशे . रगतच्मा बाॊडल
े ाडी प्रकल्ऩाचा ऩण
ा : कामाऩरट झारे अवन
ू त
ू मेथे कचमााऩावन
ू लीज तनलभाती
प्रकरमा वरु
ु झारी आशे , शी जागा आता वलकावाचे भर
ु बत
ू केंद्र म्शणून वलकलवत शोत आशे जे कोणत्माशी स्भाटा ळशयावाठी
आलश्मक आशे . मा वला फाफी नागऩयू ळशयारा आॊतययाष्रीम दजााचे ळशय शोण्माव भानक ठयणाय अवल्माचे वलधान मालेऱी
शडीकय माॊनी केरे.
आिा नागऩरू च्या वळद्यार्थयाांना समलणार सशम्बॉयसशश सऴसण- डॉ. काणे
लवम्फॉमलववची तुरना यातुभ वलद्माऩीठाळी कयणे चक
ु ीचे आशे . यातुभ वलद्माऩीठावोफतच आणखी एका दजेदाय
लवम्फॉमलवव लळषणाची वॊधी वलद्मार्थमाांना लभऱणाय आशे अवेच भी म्शणेर. लवम्फॉमलवव माचा अथा ग्रीक तत्लस अॎरयस्टॉटर
माॊनी उरगडरा अवन
ू वलवलध लनस्ऩती ज्माप्रभाणे एकभेकाॊऩावन
ू चाॊगरे ते घेतात ल वभन्लमातून वलकलवत शोतात त्माप्रभाणेच
एक वलद्माऩीठ अवतना दव
ु माा वलद्माऩीठाची गयज मावाठीच तनलभात शोते.
शवु प्रम 20 ची घोवणा
माप्रॊवगी डॉ. भज
ु भ
ु दाय माॊनी ववु प्रभ 20 ची घोऴणा केरी. मा अॊतगात लीव शुळाय गयीफ वलद्मार्थमाांना
लवम्फामलववतपे लळष्मलत्ृ ती, तॊत्रसान इ. चे प्रलळषण दे ऊन शे लीव वलद्माथी जगबयात नागऩयू ची ओऱख फनतीर अळी घोऴणा
केरी. आगथाक भागावरेऩणा म्शणजे तनाफद्ध
ु ऩणा नवल्माचेशी ते म्शणारे.
आचारशंहषिेमल
ु े मान्यळर शामान्य नागररकांमध्ये
केंद्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी माॊचे स्लप्न अवरेरे लवभफॉमलवव वलद्माऩीठ कॎम्ऩवचे ळर
ु लायी लाठोडा मेथे
बलू भऩज
ू न झारे भात्र माप्रवॊगी आचायवॊहशतेभऱ
ु े गडकयी माॊच्मावश भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव, भशाऩौय प्रलीण दटके, आ. प्रा.
अतनर वोरे, आ. वध
ु ाकय कोशऱे , आ. वध
ु ाकय दे ळभख
ु . आ. कृष्णा खोऩडे, आ. वलकाव कॊु बाये , आ. डॉ. लभलरॊद भाने,
उऩभशाऩौय वतीळ शोरे, स्थामी वलभती वबाऩती वध
ु ीय (फॊडू) याऊत.
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दे ऴािीऱ ऩहषऱा शांडऩाणी ऩन
ु ्चक्रीकरण प्रकल्ऩ ठरणार ळरदान

नागऩरू मषानगरऩासऱकेच्या इतिषाशाि शळ
ु णाणसरांनी सऱषाळा अशा दे ऴािीऱ ऩहषऱा 130 एमएऱडी समिा अशऱेऱा
नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा इततशावात वल
ु णााषयाॊनी लरशाला अवा दे ळातीर ऩहशरा 130 एभएरडी षभता
अवरेरा बाॊडल
े ाडी मेथीर वाॊडऩाणी ऩन
ु ्चरीकयण ल ऩन
ु लााऩय प्रकल्ऩ नागऩयू कयाॊवाठी लयदान ठयणाय आशे . मा प्रकल्ऩाभऱ
ु े ळद्ध
ु
ऩाण्माची फचत झारी अवन
ू 9 राख रोकाॊना ऩयु े र एलढे ऩाणी उऩरब्ध झारे आशे . ऩमाालयणाचे वॊतुरन याखण्मावाठी माचा
पामदा शोणाय आशे . नागनदीच्मा ऩाण्माचे प्रदऴ
ू ण कभी करून ळद्ध
ु ऩाण्माची फचत माद्लाये शोणाय आशे . आगाभी काऱात वला
याज्मात लीज प्रकल्ऩ ल औद्मोगगक षेत्रात मा ‘नागऩयू ऩॎटना’चा वलात्र लाऩय शोणाय आशे .
जलाशयरार नेशरू याष्रीम नागयी ऩन
ु तनाभााण मोजनेअॊतगात भशानगयऩालरका ल भशानलभाती माॊच्मा वॊमक्
ु त
वशबागातून १९५ कोटीॊचा शा प्रकल्ऩ उबायण्मात आरा आशे . मा प्रकल्ऩातीर ऩाणी भशातनलभातीच्मा कोयाडी मेथीर लीज
प्रकल्ऩाकरयता लाऩयण्मात मेणाय आशे . मा प्रकल्ऩाभऱ
ु े लैनगॊगा नदीचे प्रदऴ
ू ण कभी शोण्माव भदत लभऱणाय आशे . मा
प्रकल्ऩाभऱ
ु े नागऩयू भशानगयऩालरकेरा वाॊडऩाण्माऩोठी भशातनलभातीकडून दयलऴी 15 कोटी रुऩमे लभऱणाय आशे . ‘स्भाटा
नागऩयू ’च्मा हदळेने भशाऩालरकेने टाकरेरे शे भशत्त्लाचे ऩाऊर आशे .
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नागऩरू बनिंय स्माटण

स्माटण ऴषराच्या हदऴेने ऩाऊऱ टाकणारे नागऩरू षे दे ऴािीऱ ऩहषऱे ऴषर ठरऱे आषे
स्भाटा ळशयाच्मा हदळेने ऩाऊर टाकणाये नागऩयू शे दे ळातीर ऩहशरे ळशय ठयरे आशे . दशा चौकाॊभध्मे वीवीहटव्शी
कॎभेये आणण फ्री-लामपाम ववु लधा कामाास्न्लत झाल्मानॊतय भाचाऩमांत जऩानी गाडान ते ऑयें ज लवटी शॉस्ऩीटर चौक शा यस्ता
‘गोल्डन स्रीट’ म्शणन
ू स्भाटा नागऩयू चे भॉडेर म्शणून ओऱखरा जाईर. माऩढ
ु े ज्मा-ज्मा ळशयाॊची स्भाटा लवटी म्शणून तनलड
शोणाय आशे त्मा ळशयाॊवाठी नागऩयू शे भॉडेर ठये र. मा प्रकल्ऩाॊतगात नागऩयू ळशयात ४००० वीवीहटव्शी कॎभेये रालण्मात मेतीर.
इॊटीग्रेट राकपक लवस्टीभ'ची वलाप्रथभ अॊभरफजालणी भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव, केंद्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी,
भशाऩौय प्रलीण दटके, आमक्
ु त श्रालण शडीकय आणण नागऩयू कयाॊच्मा ऩढ
ु ाकायाने नागऩयु ात झारी. आता जो लाशतक
ु ीचा तनमभ
तोडेर, त्माचा ऩयु ाला मॊत्रणेकडे याशणाय आशे . वध्मा अऩघाताचे प्रभाण लाढरेरे आशे . मा अऩघाताॊलय वदय मॊत्रणेच्मा भाध्मभातन
ू
तनमॊत्रण कयण्मात मेईर. तनमोस्जत गोल्डन स्रीट ३१ भाचा २०१७ ऩमांत ऩण
ा णे लामपाम मक्
ू ऩ
ु त शोईर. बवलष्मात वॊऩण
ू ा
नागऩयु ात लामपाम ववु लधा उऩरब्ध कयण्मात मेईर.
स्भाटा लवटीअॊतगात नागऩयू ळशय जागततक नकाळालय झऱकणाय आशे . मावाठी नागऩयू च्मा ब्रॉडीगवाठी नागऩयू चा
वलळेऴ रोगो तमाय कयण्मात आरा आशे . जगाच्मा ऩाठीलय न्मम
ू ॉका, भेरफोना आणण नॊतय मा ळशयाचा वलळेऴ रोगो तमाय
कयण्मात आरेरा आशे .
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मषानगरऩासऱका करिेय भंगारािून कऱाकृिीची तनसमणिी

भंगार शाहषत्यािून कऱाकृिी शाकारणारा उऩक्रम
स्लच्छ नागऩयू , हशयले नागऩयू -वॊद
ु य नागऩयू कयण्मावाठी आधी लबॊती यॊ गवलण्माचा ‘ग्राकपटी’ उऩरभ याफवलणाऱ्मा
नागऩयू भशानगयऩालरकेने आता एक आणखी अलबमान शाती घेतरे आशे . बॊगाय वाहशत्मातन
ू कराकृती वाकायणाया उऩरभ
भनऩाने शाती घेतरा अवन
ू , दे ळातीर नाभाॊककत करालॊताना आभॊत्रत्रत कयण्मात आरे आशे त.
फैद्मनाथ चौकातीर ग्रेट नाग योडलय अवरेल्मा भनऩाच्मा लकाळॉऩभध्मे रोखॊडी बॊगाय वाहशत्मातन
ू एकाऩेषा एक
वयव ल नलीन कराकृतीॊची तनलभाती कयण्मात आरी आशे . ‘कचऱ्मातन
ू करा’ मा वलऴमाॊतगात शा अलबनल उऩरभ आकऴाक ठये र.
भशानगयऩालरकेकडे जुन्मा रोखॊडी टाकालू लस्तू भोठ्मा प्रभाणालय ऩडून आशे त. मा बॊगायातून कराकायाॊनी आऩल्मा करेतून
वलवलध कराकृती तनभााण केल्मा आशे त. भनऩाच्मा घाट योडलयीर लकाळॉऩभध्मे १४ कराकाय याफत आशे त. फडोदा, भॊफ
ु ई,
शै द्राफाद, नालळक, नागऩयू मेथीर कराकाय करेचा अवलष्काय वाकायत आशे त. णझयो भाईर, ऑयें ज लवटी, टामगय कॎवऩटर,
ळशयी जीलनातीर वलश्राॊतीचे षण, ‘पादय ॲण्ड गरा चाईल्ड’ आणण भायफतवायख्मा कराकृती तनभााण केल्मा जात आशे . ळशयात
वलवलध हठकाणी मा लस्तू ठे लन
ू ऩरयवयाच्मा वौंदमीकयणात बय ऩडणाय आशे . अळाप्रकायच्मा कराकृती तनभााण कयणायी नागऩयू
भशानगय ऩालरका ऩहशरी ठयणाय आशे .
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रे ड आणण व्षाईट- झेब्रा क्रॉशींगचा राजा-राणी चौक

सशव्षीऱ ऱाईन्श येथीऱ राजा-राणी चौकाि असभनळ ऩद्धिीने ‘झेब्रा क्रॉशींग’ करण्याि आऱी
नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा लाशतक
ू वलबागातपे वातत्माने नागरयकाॊच्मा वोमीस्कय आणण वयु क्षषत लाशतक
ू
प्रलावावाठी अनेक उऩरभ याफवलरे जातात. नक
ु तेच लवव्शीर राईन्व मेथीर याजा-याणी चौकात अलबनल ऩद्धतीने ‘झेब्रा रॉवीॊग’
कयण्मात आरी आशे . ऩाशताषणी रष जाईर अवे शे काभ आशे . ‘ये ड आणण व्शाईट’ रालवॊग ऩादचायी भागा वलाांचे रष लेधन
ू घेत
आशे .
लाशतक
ु ीच्मा आमआयवी तनकऴानव
ु ाय रार यॊ गदे णखर लाऩयता मेत अवल्माने मा हठकाणी भद्द
ु ाभ प्रामोगगक
तत्लालय शा रार यॊ ग लाऩयण्मात आरा. लाशतक
वलबागातपे ऩमाालयणऩयू क लाशतक
ू
ु ीरा प्रोत्वाशन दे णाये , वामकर
चारवलणाऱ्माॊवाठी अलबनल उऩरभ याफवलण्मात आरा आशे . मा उऩरभाअॊतगात वलवलध चौकात यस्त्माच्मा डाव्मा आणण
उजव्मा, अळा दोन्शी फाजॊन
ू ी लेगऱा भागा त्माॊच्मावाठी याखील ठे लण्मात आरा आशे . बोरे ऩेरोर ऩॊऩ चौकात दीड पूट उॊ चीचा
यस्ता ऩादचाऱ्माॊवाठी खऩ
ू अडचणीचा ठयत शोता. त्माचे वभतोरीकयण करुन मा चौकाच्मा वौंदमाात लनयाई वॊस्थेच्मा
वशकामााने बय घारण्मात आरी. अनेक चौकातीर ऩादचायी भागा हदव्माॊग रोकाॊवाठी त्रावदामक ठयत शोते ते वला भागा
वोमीस्कय कयण्मात आरे.
अजनी चौक शा अऩघाताचा चौक म्शणूनच ओऱखल्मा जात अवे. यात्रीच्मा अॊधायात यस्ता दब
ु ाजकाॊलय लाशने
आदऱून अनेक अऩघात शोत अवे. मा हठकाणी दोन्शी फाजूरा हदळादळाक परक, वोरय कॎटआईव ल फ्रेक्वीफर भाकाय,
भीडडमभ भाकाय रालण्मात आरे आशे त. यात्रीच्मा अॊधायात शे ठऱकऩणे चभकत अवल्माभऱ
ु े मा हठकाणी अऩघाताचे प्रभाण
ऩण
ा णे कभी झारे. जाऩानी गाडान ते ऑयें ज लवटी शॉस्ऩीटर मा भागाालय रलकयच वामकर रॎ क शोणाय अवन
ू ऩ
ू मा प्रस्तालारा
भॊजुयी लभऱारी आशे .
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राष्ट्रीय मिदार हदळशातनसमत्ि आयक
ु िांनी हदऱी ऴऩथ

राष्ट्रीय मिदारहदळशातनसमत्ि मनऩाच्या मख्
ु याऱयाि मषानगरऩासऱका आयक
ु ि श्राळण षडीकर यांनी शमस्ि अधधकारी ळ
कमणचाऱयांना ऴऩथ प्रदान केऱी.
याष्रीम भतदायहदलवातनलभत्त भनऩाच्मा भख्
ु मारमात भशानगयऩालरका आमक्
ु त श्रालण शडीकय माॊनी वभस्त
अगधकायी ल कभाचाऱ्माॊना ळऩथ प्रदान केरी. १८ लऴा ऩण
ू ा केरेल्मा नलीन तरुण भतदायाॊचा भतदाय मादीत वभालेळ कयणे ल
भतदान प्रकरमेत त्माॊचा वशबाग लाढलणे शा मा उऩरभाभागीर प्रभख
ु उद्देळ शोता.
याष्रीम भतदाय हदलवाच्मा अनऴ
ॊ ाने ळावनाच्मा वला अगधकायी ल कभाचायी माॊचा रोकळाशी प्रकरमेभधीर वशबाग
ु ग
लाढाला मा शे तूने भनऩा भख्
ु मारमातीर नलीन प्रळावकीम इभायतीच्मा रॉफीभध्मे भतदानावाठीची ळऩथ घेण्मात आरी.
माप्रवॊगी अततरयक्त आमक्
ु त डॉ. एव.झेड. लवद्दीकी, अततरयक्त आमक्
ु त यलीॊद्र कॊु बाये , उऩामक्
ु त यलीॊद्र दे लतऱे ,
अततरयक्त उऩामक्
े ालकय, वशामक आमक्
ु त जमॊत दाॊडग
ु त (वाभान्म प्रळावन) भशे ळ धभेचा,वशाय्मक आमक्
ु त लभलरॊद भेश्राभ,
कामाकायी अलबमॊता वॊजम जैस्लार, वशामक वॊचारक (नगय यचना) ववु प्रमा थर
ू , कामाकायी अलबमॊता वततळ नेयऱ, प्रभख
ु
अस्ननळभन अगधकायी याजेंद्र उचके, नागयी ववु लधा केंद्र प्रभख
ु आय.एव.काॊफऱे , भ.न.ऩा. अगधषक पा.गो. उके,अगधषक वलराव
पडणलीव, वशा. अगधषक वयु ें द्र भयु कुटे , याजन काऱे , भ.न.ऩा. कभाचायी वॊघाचे याजेळ शाथीफेड, वशा.जनवॊऩका अगधकायी प्रदीऩ
खडानलीव, डॉ. अळोक उयकूडे तवेच भनऩाचे वभस्त अगधकायी ल कभाचायी उऩस्स्थत शोते. कामारभाचे वॊचारन जनवॊऩका
अगधकायी अळोक कोल्शटकय माॊनी केरे.
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मनऩा मुख्याऱयाि मषाऩौर आणण आयक
ु ि यांच्या षस्िे ध्ळजारोषन शोषला शंऩन्न

जयोस्िूिें - च्या मंगऱमयी शरु ांनी तननादऱा ऩररशर
26 जानेलायी शा दे ळाचा गणतॊत्र हदलव भशानगय ऩालरका भख्
ु मारमाच्मा ऩरयवयात वकाऱी 8 लाजता उत्वाशात
वाजया कयण्मात आरा. मालेऱी भशाऩौय प्रलीण दटके ल भनऩा आमक्
ु त श्रालण शडीकय माॊच्मा शस्ते ध्लजायोशन कयण्मात आरे.
प्रायॊ बी भनऩाच्मा अस्ननळभन वलबागाच्मा दोन प्राटूनतपे भशाऩौय प्रलीण दटके ल आमक्
ु त श्रालण शडीकय माॊना भानलॊदना प्रदान
कयण्मात आरी.
रकडगॊज झोनच्मा अस्ननळभन केंद्राचे प्रभख
भोशन गड
ु
ु धे तवेच कऱभना झोनच्मा अस्ननळभन केंद्राचे प्रभख
ु
चॊद्रकाॊत ततलायी माॊनी मा दोन प्राटूनचे नेतत्ृ ल केरे. अस्ननळभन वलबागाचे प्रभख
ु याजेंद्र उचके माॊच्मा नेतत्ृ लात अत्मॊत वभ
ु धयु
भानलॊदना मालेऱी भान्मलयाॊना प्रदान कयण्मात आरी. दे ळबक्तीऩय वयु ाॊच्मा तननादातच भान्मलयाॊना ध्लजायोशन हठकाणी नेण्मात
आरे.
जमोस्तत
ु .े .., ए भेये लतन के रोगो.., मावायख्मा दे ळबक्तीऩय गीताॊनी वॊऩण
ू ा लातालयण बायालरे शोते. ध्लजायोशण
नॊतय याष्रगीत वादय झारे. मानॊतय भान्मलयाॊचा वत्काय प्रळावकीम अगधकायी माॊच्मा शस्ते ऩाय ऩडरा. मालेऱी भशाऩौय प्रलीण
दटके माॊनी वभस्त अगधकायी ल कभाचायी लगाारा गणतॊत्र हदलवाच्मा ळब
ु ेच्छा प्रदान केल्मा.
मालेऱी भॊचालय अततरयक्त आमक्
ु त डॉ. याभनाथ वोनलणे, अततरयक्त आमक्
ु त आय. झेड. लवद्दीकी, अततरयक्त
आमक्
े ालकय आदी भान्मलय
ु त यलीॊद्र कॊु बाये , उऩामक्
ु त डॉ. यॊ जना राडे, उऩामक्
ु त यलीॊद्र दे लतऱे , अततरयक्त उऩामक्
ु त जमॊत दाॊडग
उऩस्स्थत शोते. कामारभारा भनऩाचे वभस्त अगधकायी ल कभाचायी लगा माॊची उऩस्स्थती शोती. वॊचारन वशामक आमक्
ु त भशे ळ
भोयोणे माॊनी केरे.
मालेऱी भनऩाच्मा लळषण वलबागाच्मा लतीने गणतॊत्र हदनातनलभत्त, कस्तुयचॊद ऩाका मेथे गचत्रयथ वशबागी झारे,
वला लळषण अलबमान इत्मादी वॊदेळ दे णाऱ्मा मा गचत्रयथाचे उदघाटन भशाऩौय प्रलीण दटके ल आमक्
ु त श्रालण शडीकय माॊच्मा
शस्ते ऩाय ऩडरे.

