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नंदा जिर्काय,
जिर्काय, लंदना र्ांदेकय,
य, स्नेशा ननकोवे मांर्े भशाऩौय ऩदावाठी नाभांकन

नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा भशाऩौय ल उऩभशाऩौय ऩदाकयीता १ भार्च योिी अिच दाखर
नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा भशाऩौय ल उऩभशाऩौय ऩदाकयीता १ भार्च योजी भ.न.ऩा. च्मा केंद्रीम कामाचरमातीर डॉ.
ऩॊजाफयाल दे ळभख
ु स्थामी वलभती कषाभध्मे ननगभ वचर्ल शरयळ दफ
ु े माॊच्माकडे उभेदलायाॊनी आऩरे अजच दाखर केरे. भशाऩौय
ऩदाकयीता तीन उभेदलायाॊनी अजच दाखर केरे अवन
ू वलचप्रथभ बा.ज.ऩा. तपे नॊदा ळयद जजर्काय, काॉग्रेवतपे स्नेशा वललेक
ननकोवे माॊनी तय फ.व.ऩा. तपे लॊदना याजू र्ाॊदेकय माॊनी भशाऩौय ऩदावाठी अजच दाखर केरे.
उऩभशाऩौय ऩदाकयीता तीन उभेदलायाॊनी अजच दाखर केरेत. त्माभध्मे बा.ज.ऩा. तपे दीऩयाज बैय्माजी ऩाडीकय
माॊनी अजच दाखर केरा. मालेऱी वलद्मभान भशाऩौय प्रलीण दटके, उऩभशाऩौय वतीळ शोरे, आभदाय प्रा. अननर वोरे, वध
ु ाकय
कोशऱे , वध
ु ाकय दे ळभख
ु , कृष्णा खोऩडे, दमाळॊकय नतलायी, वॊदीऩ जोळी, वॊदीऩ जाधल ल इतय भान्मलय उऩजस्थत शोते. त्मानॊतय
काॉग्रेवतपे ननतीळ ग्लारफॊळी ल फ.व.ऩा. तपे नयें द्र नत्थज
ु ी लारदे माॊनी उऩभशाऩौय ऩदाकयीता उभेदलायी अजच ननगभ वचर्लाॊकडे
वोऩवलरे.
भशाऩौय ऩदाकयीता प्राप्त झारेरे अजच खारीर प्रभाणे: १) नॊदा ळयद जजर्काय प्रबाग ३७ (क) वर्
ू क - प्रलीण
दटके, अनभ
ु ोदक - वतीळ शोरे २) नॊदा ळयद जजर्काय प्रबाग ३७ (क)- वर्
ू क - भामाताई इलनाते, अनभ
ु ोदक - र्ेतना टाॊक ३)
नॊदा ळयद जजर्काय प्रबाग ३७ (क) वर्
ू क - वॊदीऩ जोळी, अनभ
ु ोदक -दमाळॊकय नतलायी ४) लॊदना याजू र्ाॊदेकय प्रबाग ६ (फ)
वर्
ू क - लैळारी नायनलये , अनभ
ु ोदक-वॊजम फयु े लाय ५) लॊदना याजू र्ाॊदेकय प्रबाग ६ (फ) वर्
ू क - जजतें द्र घोडेस्लाय, अनभ
ु ोदक भो. जभार. भो. इब्राहशभ ळेख ६) स्नेशा वललेक ननकोवे प्रबाग ९ (अ) वर्
ू क- तनाजी लनले, अनभ
ु ोदक - दळचनी धलड
उऩभशाऩौय ऩदाकयीता प्राप्त झारेरे अजच खारीर प्रभाणे १) दीऩयाज बैय्माजी ऩाडीकय प्रबाग क्र २० (क) वर्
ू क ॊ णे २) हदऩयाज बैंय्माजी ऩाडीकय प्रबाग क्र २० (क)- वर्
धभचऩार भेश्राभ, अनभ
ु ोदक - बऴ
ू ण लळग
ू क - वॊदीऩ जोळी, अनभ
ु ोदक ॊ णे ४) नयें द्र नत्थज
प्रगती ऩाटीर ३) नयें द्र नत्थज
ु ी लारदे प्रबाग क्र ९ (ड)- वर्
ू क - भभता वशाये , अनभ
ु ोदक - बऴ
ू ण लळग
ु ी लारदे
प्रबाग क्र ९ (ड)- वर्
ू क - वलयॊ का लबलगडे, अनभ
ु ोदक - इब्राहशभ तौककप अशभद ५) ननतीळ ग्लारफॊळी प्रबाग क्र १० (क)- वर्
ू क
- वाषी याऊत, अनभ
ु ोदक - वॊजम भशाकाऱकय
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नाभननदे ळन ऩत्रार्ी छानणी, उभेदलायी भागे घेणे ल ननलडणूक रढवलणाऱ्मा उभेदलायाॊर्ी नाले ऩीठावीन
अचधकायीद्लाया हदनाॊक ५ भार्च २०१७ योजी याजे यघज
ू ी बोवरे नगय बलन (भशार टाऊन शॉर) मेथे शोणाऱ्मा वलळेऴ वबेत
जाशीय शोणाय अवन
ू आलश्मक अवल्माव त्मार् हदलळी मा वबेत भतदान शोईर.
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दशा लऴाांतीर कामाचर्े श्रेम वशकाऱमांना — प्रलीण दटके
भालऱत्मा भशाऩौयांनी भानरे आबाय
भागीर ऩार् लऴच ककला दशा लऴाचत नगयवेलक ककॊला भशाऩौय म्शणून जे काशी कामच करु ळकरो त्मा वलच कामाांर्े
श्रेम नागऩयू भशानगयऩालरकेतीर वभस्त कभचर्ायी, प्रळावकीम ऩदाचधकायी, नगयवेलक तवेर् ऩत्रकायाॊना दे तो. भाध्मभाॊनी
वातत्माने आभच्मा कामाचरा प्रलवद्धी हदरी, त्माॊर्े आबाय भानतो, अवे उद्गाय भालऱते भशाऩौय प्रलीण दटके माॊनी ऩत्रऩरयऴदे त
काढरे.
ळक्र
ु लाय ४ भार्च २०१७ योजी भनऩा भख्
ु मारमातीर स्थामी
वलभती वबागश
ृ ात वदय ऩत्रऩरयऴद आमोजजत कयण्मात आरी शोती.
मालेऱी भालऱते वत्ताऩष नेते दमाळॊकय नतलायी, नगयवेलक वॊदीऩ जोळी,
भालऱते ऩरयलशन वलभतीर्े वबाऩती नयें द्र फोयकय, भालऱते स्थामी
वलभतीर्े अध्मष वध
ु ीय याऊत, नगयवेवलका ल बाजऩच्मा भशाऩौयऩदाच्मा
उभेदलाय नॊदाताई जजर्काय माॊच्मावश वभस्त भालऱते ल नलननलाचचर्त
नगयवेलक उऩजस्थत शोते.
मालेऱी प्रलीण दटके माॊनी भागीर दशा लऴाचत,वलळेऴत्लाने अडीर् लऴाचत केरेल्मा कामाचर्ा आढाला घेतरा. ळशयातीर
वलवलध बागातीर यवत्माॊर्े डाॊफयीकयण, ऩाण्मार्े ऩन
च क्रीकयण ल ऩन
च ाऩय, ऩायदळी ई-प्रळावन, वललेकानॊद स्भायकार्े रोकाऩचण,
ु र्
ु ल
वयु े ळ बट वबागश
ृ ार्े फाॊधकाभ, वललेकानॊद इनडोअय स्टे डडमभर्े रोकाऩचण, भशार मेथीर फॅडलभॊटन कोटाचर्े रोकाऩचण, लाठोडा
मेथीर दे ळातीर वलाचत भोठे वाई क्रीडा वॊकुरार्े रोकाऩचण, गाॊधी वागय तरालार्े वौंदमीकयण ल ऩन
ू फाांधणीकय, भहशरा
उद्मोजजका भेऱाला, इतलायी मेथीर ये ल्ले उड्डाण ऩर
ु ार्े रोकाऩचण,, छत्रऩती लळलाजी भशायाजाॊच्मा ऩत
ु ळ्मार्े अनालयण, नागऩयू
भनऩाच्मा १५१ लऴच ऩण
ू त्च ल वभायोश भा. याष्रऩती, भा. याज्मऩार ल भख्
ु मभॊत्री माॊर्ी उऩजस्थती, २१ शजाय मोग वाधकाॊनी
आॊतययाष्रीम मोग हदलवार्े आमोजन, भशाऩौय कफड्डी स्ऩधाच, लळलळाशी कफड्डी स्ऩधाच, याष्रीम खो-खो स्ऩधाच, अधच भॅयॉथॉन ल
लद्ध
ृ नागरयकाॊवाठी ‘ भशाऩौय र्ऴक ’ लॉक थॉन स्ऩधाच, वललेकानॊद वाधचळताब्दीननलभत्त कन्माकुभायी ते नागऩयू ऩमांत १९४८
ककरोभीटय स्केहटॊग यॅरीर्े आमोजन, १९६५ च्मा मद्ध
े ाडी प्रकल्ऩ, दशा
ु ातीर वैननकाॊर्ा वत्काय, २५० कोटी रुऩमाॊर्ा एवटीऩी बाॊडल
झोनभध्मे ग्रीन जीभर्ी काभे, तीन शजाय घयाॊभध्मे वोरय लॉटय हशटयर्ी ववु लधा, फाॊफू उऩलन ननलभचती, योटयीच्मा वशकामाचने
वर
ु ब ळौर्ारमाॊर्ी ननलभचती, फचगच्माॊच्मा वौंदमीकयणावाठी ३.७१ कोटीॊर्ा खर्च, ग्रीन फवेव ल ये ड फवेवर्ा नालीन्मऩण
ू च प्रकल्ऩ,
भनऩा ळाऱाॊना प्राप्त झारेरे आमएवओ प्रभाणऩत्रे, नागऩयू भशोत्वल इत्मादी वलवलध प्रकल्ऩ ल उऩक्रभाॊर्े आमोजन भागीर
अडीर् लऴाचत भाननीम केंद्रीम भॊत्री ननतीन गडकयी ल भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव माॊच्मा नेतत्ृ लात ल भागचदळचनाने ऩण
ू च केल्मार्ी
भाहशती हदरी.
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थोडक्मात भशाऩौय ऩदाच्मा त्माॊच्मा कामचकाऱात प्रळावन, स्लच्छता, ऩरयलशन, क्रीडा, वाॊस्कृनतक, लळषण
इत्मादी वलवलध षेत्रात त्माॊनी केरेल्मा काभचगयीर्ी तवेर् रोकोऩमोगी उऩक्रभाॊर्ी भाहशती त्माॊनी माप्रवॊगी हदरी. बवलष्मातीर
वॊद
ु य ळशय ल खऱ्मा अथाचने स्भाटच लवटी म्शणन
ू उदमाव मेणाऱ्मा नागऩयू ळशय नव्मा भशाऩौय माॊच्मा नेतत्ृ लात लेगाने लाटर्ार
कयीर अवा आळालादशी त्माॊनी मालेऱी व्मक्त केरा. नागरयकाॊनी आभच्मालय जो वलश्लाव टाकरा त्मा जाशीयनाम्मार्े,
लर्ननाम्मार्े ऩण
च णे ऩारन केरे जाईर अळी बालना त्माॊनी व्मक्त केरी. ‘ एक खखडकी मोजना ’ तवेर् ‘ नागऩयू भॅयेथॉन ‘
ू ऩ
शी दोन स्लप्ने अऩण
ू च याहशरी ती रलकयर् नव्मा भशाऩौयाॊच्मा कामचकाऱात ऩण
ू च कयण्मात मेईर, अवे त्माॊनी वाॊचगतरे. ‘ वफका
वाथ वफका वलकाव ’ शे बायतीम जनता ऩषार्े ब्रीदलाक्म आशे . मार् अॊतगचत नव्माने ननलडून आरेल्मा वभस्त १५१
नगयवेलकाॊर्े रलकयर् प्रलळषण घेण्मात मेईर, वलकावाच्मा प्रश्नालय वलयोधी ऩषार्ेदेखखर वशकामच मालेऱी आम्शारा लभऱारे
अवे त्माॊनी वाॊचगतरे. वॊद
ु य ल स्भाटच लवटीवाठी जनतेनेदेखखर थोडा त्राव वशन कयाला ल ऩढ
ु ीर काऱात काशी कठोय ननणचम
आचथचक फाफतीर घ्माली रागणाय आशे मात वशकामच कयण्मार्े आलाशन त्माॊनी केरे.
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आऩरी फव वेला वुयऱीत वरू
ु
ऩरयलशन वलभती वबाऩतींर्ी भोयबलन मेथे बेट
नागऩयू कयाॊना दजेदाय वालचजननक ऩरयलशन व्मलस्था उऩरब्ध करून दे ण्मावाठी वरू
ु कयण्मात आरेल्मा ‘आऩरी
फव’ वेलेभध्मे आज ळननलायऩावन
ू नागऩयू च्मा वलच यस्त्माॊलय १८२ फवेव धालल्मा. मेत्मा दोन हदलवात उलचरयत ५५ फवेव
धालतीर, अळी भाहशती ऩरयलशन वलभती वबाऩती फाल्मा फोयकय माॊनी भोयबलन फवस्थानकालय हदरी आशे .
मालेऱी ऩरयलशन व्मलस्थाऩक लळलाजी जगताऩ, प्रळावकीम अचधकायी व्मलस्थाऩक अरूण वऩऩरूडे आदी उऩजस्थत
शोते. आताऩमांत जन्
च णे शस्ताॊतयीत झाल्मा अवन
ु मा ऑऩये टयच्मा २३७ फवेव ऩण
ू ऩ
ू ८ ते ३० भार्चऩमांत नागऩयू ळशयात वभ
ु ाये ११५
नलीन फवेव, र्ारू फवेव १८२ तवेर् अन्म ५५ फवेव अळा एकूण ३६२ फवेव धालतीर, अवेशी ते मालेऱी म्शणारे.
भे. लॊळ ननभम मा जन्
ु मा फव वॊर्ारकावोफत काभ कयत अवरेल्मा कभचर्ाऱ्माॊनाशी नलीन ऑऩये टयवोफत ‘आऩरी
फव’ भध्मे काभ कयण्मार्ी वॊधी दे ण्मात आरी आशे . भार्चअखेयऩमांत ळशयात नलीन अद्ममालत आखण ववु लधामक्
ु त फवेव दाखर
शोणाय अवन
ू नागरयकाॊनी वशकामच कयाले, अवे आलाशन ऩरयलशन वलभती फाल्मा फोयकय माॊनी केरे आशे . वलळेऴ म्शणजे, वध्मा
वरू
ु अवरेरी फव वेला वयु ऱीत आशे की नाशी शे तऩावण्मावाठी श्री. फोयकय माॊनी स्लत: ऩायडी ते फडी, फडी ते जमताऱा,
जमताऱा ते हशॊगणा आखण फडी ते काटोर योड अवा प्रलाव केरा.
३० एप्रप्ररऩमांत ऩावेव ग्राह्म
वध्मा ऩावधायकाॊर्े अजस्तत्लात अवरेरी ऩाव ३० एवप्ररऩमांत ग्राह्म धयण्मात मेतीर. त्मानॊतय नलीन ऩावकरयता त्माॊना
कामाचरमात अजच वादय कयाला रागणाय आशे .
ळशयात धालणाऱमा फवेवर्ी वंख्मा
१)

फेवा ते गोये लाडा -८

२)

ऩायडी ते जमताऱा-ऩायडी (भागे भशार)-९

३)

खयफी ते ऩन्नावे रे-आऊट-९

४)

वीताफडी ते ब्राह्भणी पाटा-७

५)

वीताफडी ते काभठी (भागे इॊदोया र्ौक)-९

६)

वीताफडी ते खाऩयखेडा-१२

७)

वीताफडी ते कोयाडी-१

८)

वऩऩऱापाटा ते शजायीऩशाड-१०

९)

वीताफडी ते वऩऩऱापाटा-३

१०) वीताफडी ते फट
ु ीफोयी-१६
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११) वीताफडी ते वीआयऩीएप-३
१२) वीताफडी ते वोनेगाल-१
१३) ऩायडी ते लामवीवी-९
१४) वीताफडी ते नाया नायी-७
१५) वीताफडी ते मळोदया-नागवेनलन-५
१६) वीताफडी ते काभठी (भागे ळाॊतीनगय)-७
१७) वीताफडी ते फनलाडी-१
१८) वीताफडी ते डडपेन्व-१२
१९) वीताफडी ते गोंडखैयी-१
२०) वीताफडी ते आरेवयू -१
२१) वीताफडी ते फशादयु ा पाटा-१०
२२) वीताफडी ते लडधाभना-१
२३) वीताफडी ते ऩायडी (भागे गाॊधीफाग)-८
२४) वीताफडी ते हशॊगणा ग्राभीण शॉस्ऩीटर-२१
२५) वीताफडी ते ईवावनी-३
२६) वीताफडी ते गोधनी-६
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नंदा जिर्काय मांर्ी भशाऩौयऩदी ननलड

दीऩयाि ऩाडीकय उऩभशाऩौय
भशाऩौय ल उऩभशाऩौयऩदाच्मा ननलडणक
ु ीत अनक्र
ु भे बाजऩाच्मा नॊदाताई जजर्काय ल दीऩयाज ऩाडीकय वलजमी
ॉँ वच्मा स्नेशा
झारेत. जजर्काय ८२ तय ऩाडीकय ८० भताॊनी वलजमी झारेत. भशाऩौयऩदाच्मा ननलडणक
ु ीत जजर्काय माॊना १०८, कॉग्रे
ननकोवे माॊना २६ भते,फवऩाच्मा लॊदना र्ाॊदेकय माॊना १० भते लभऱारी. उऩभशाऩौयऩदाच्मा ननलडणक
ु ीत ऩाडीकय माॊना १०८,
फवऩार्े नयें द्र लारदे माॊना १० तय कॉग्रेॊ वर्े ननतीळ ग्लारफन्वी माॊना २८ भते लभऱारी.
भनऩाच्मा टाऊन शॉर भध्मे आज ५ भार्च योजी वकाऱी १० लाजता भशानगयऩालरकेच्मा भशाऩौय आखण उऩभशाऩौय
ऩद ननलडीवाठी वलळेऴ वबेर्े आमोजन कयण्मात आरे शोते. भतदानाद्लाये वलच नलननलाचचर्त नगयवेलकाॊनी भतदानात वशबाग
नोंदवलरा.
प्रायॊ बी भनऩा वबागश
ृ ार्े ऩीठावीन अचधकायी तथा जजल्शाचधकायी वचर्न कुले माॊनी भतदान ननलड प्रकक्रमेर्ी
भाहशती उऩजस्थत वदस्माना हदरी. ननगभ वचर्ल शयीळ दफ
ु े माॊनी त्माॊच्माकडे आरेल्मा नाभननदे लळत अजच माॊर्ी वॊख्मा आखण
नाले लार्न
ू दाखलरी. भशाऩौय ऩदावाठी एकूण ६ नाभननदे लळत अजच प्राप्त झारे अवन
ू माऩैकी 3 अजच बाजऩच्मा नॊदा ळयद
जजर्काय, 2 अजच कॉग्रेॊ वच्मा लॊदना र्ाॊदेकय ल 1 अजच फवऩच्मा स्नेशा ननकोवे माॊर्े अवल्मार्े त्माॊनी वाॊचगतरे. मा नालावाठी
भतदान प्रकक्रमा ऩाय ऩडरी. वबागश
ै ी १४९ वबावद उऩजस्थत शोते. भतदानात नॊदा जजर्काय माॊना
ृ ातीर एकूण १५१ वबावदाॊऩक
१०८ भते, स्नेशा ननकोवे माॊना २६ भते तय लॊदना र्ाॊदेकय माॊना १० भते ऩडरीत. तीन नगयवेलक तटस्थ याहशरेत.
उऩभशाऩौय ऩदावाठी बाजऩतपे दीऩयाज ऩाडीकय, काॉगेव तपे ननतीन ग्लारफॊळी तय फवऩतपे नयें द्र लारदे माॊनी
ननलडणक
ू रढलरी. मात दीऩयाज ऩाडीकय माॊना १०८ भते, ननतीन ग्लारफॊळी माॊना २८ भते तय नयें द्र लारदे माॊना १० भते
ऩडरीत. तीन भते तटस्थ याहशरीत. दीऩयाज ऩाडीकय शे वलजमी झारे.
भशाऩौय ऩदी ननलड झाल्मालय नॊदा जजर्काय माॊच्मा अध्मषतेखारी झारेल्मा वलळेऴ वबेत स्थामी वलभतीलय १६
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वदस्माॊर्ी नाले घोवऴत कयण्मात आरी. १०८ वबावद अवणाऱ्मा बाजऩर्ी तौरननक वॊख्मा फऱ ११.४५ टक्के,
काॉग्रेवर्े ३.७ टक्के तय फवऩर्े १.०६ टक्के एलढे घोवऴत कयण्मात आरे. माभऱ
ु े बाजऩतपे एकूण 12 वदस्माॊर्ी नाले घोवऴत
कयण्मात आरी. माभधे वॊदीऩ जोळी, नॊहदता चगये ,रयता भऱ
ु े , उऴा ऩॅरेट, फारी शत्तीठे रे, बाग्मश्री कानतोडे, नेशा लाघभाये , वयरा
नामक, भनीऴा कोठे , वरयता काऩये , रता काडगऱे , जमश्री लाडीबस्भे माॊर्ा वभालेळ आशे .
फवऩतपे एक वदस्म जजतें द्र घोडेस्लाय माॊर्े नाल घोवऴत झारे तय काॉग्रेव ऩषाने त्माॊच्मा 3 वबावदाॊर्ी नाले
ऩढ
ु ीर वबेत घोवऴत कयणाय अवल्मार्े वाॊचगतरे. मा लेऱी वलयोधी ऩष नेते ऩदी कॉग्रेॊ वच्मा वॊजम भशाकाऱकय माॊर्ी ननलड
कयण्मात आरी.
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प्रत्मेक दोन भहशरांना वषभ करुन भहशरा हदलव कया वाथच — भशाऩौय

भहशरा मा खूऩ भेशनती अवतात. प्रवॊगी आऩल्मा आयोग्माकडेशी दर
च कयतात.भहशराॊनी आऩरे आयोग्म आधी
ु ष
जऩाले. ‘फी फोल्ड पॉय र्ें ज’ मार्ा अथच वषभतेकडे लाटर्ार कयण्माकयीता धाडवी व्शा, अवा आशे . प्रत्मेक भहशरेने स्लत: वषभ
शोण्मावोफतर् दोन भहशराॊना वषभ कयण्मार्ा प्रण कयाला अवे आलाशन भशाऩौय नॊदाताई जजर्काय माॊनी केरे .
जागनतक भहशरा हदनाननलभत्त नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा वभाजकल्माण वलबागातपे लवव्शीर राईन्व जस्थत
भनऩा भख्
ु मारमातीर हशयलऱीलय आमोजजत कामचक्रभात त्मा अध्मषनालरुन फोरत शोत्मा. माप्रवॊगी भॊर्ालय याज्म भहशरा
आमोगाच्मा वदस्म नीता ठाकये , कौटुॊबफक न्मामारम लकीर वॊघाच्माअध्मष् ॲड. तेजजस्लनी खाडे, भातव
ृ ेला वॊघ कुटुॊफ
वभऩ
ु दे ळन केंद्राच्मा वशमोगी प्राध्माऩक तथा वशमोगी वॊर्ारक डॉ. ज्मोती ननवलाडे, उऩजजल्शाचधकायी (ननलडणक
ू ) लरना परके,
डॉ. उज्लरा दे ळभख
ु , वभाजवेवलका तषलळरा लाघधये , वभाजवेवलका लीणा खानोयकय, भनऩा उऩामक्
ु त डॉ. यॊ जना राडे माॊर्ी
प्रभख
ु उऩजस्थती शोती.
मा कृतसता वोशळ्मात भशाऩौय नॊदाताई जजर्काय माॊच्मा ळार, श्रीपऱ आखण भानऩत्र दे ऊन उऩामक्
ु त डॉ. यॊ जना
राडे माॊच्मा शस्ते वत्काय कयण्मात आरा. मानॊतय वलच नगयवेवलकाॊना भशाऩौय नॊदाताई जजर्काय आखण याज्म भहशरा आमोगाच्मा
वदस्म नीता ठाकये माॊच्मा शस्ते भानऩत्र ल तऱ
ु ळीर्े योऩ दे ऊन वन्भाननत कयण्मात आरे. तय वभाजकल्माण वलबागातीर वलच
कभचर्ाऱ्माॊच्मा लतीने डॉ. यॊ जना राडे माॊर्ा भशाऩौयाॊच्मा शस्ते वत्काय कयण्मात आरा. मालेऱी फोरताना तषलळरा लाघधये , ज्मोती
ननवलाडे, ॲड. तेजजस्लनी खाडे, ज्मोती ननवलाडे, डॉ.उज्ज्लरा दे ळभख
ु , लीणा खानोयकय आदी भान्मलयाॊनी वलवलध वलऴमाॊलय
भागचदळचन केरे. याज्म भहशरा आमोगाच्मा वदस्म ननता ठाकये माॊनी वगळ्मा नगयवेवलकाॊर्ा वन्भान शा जणू ळशयातीर प्रत्मेक
भहशरेर्ा वन्भान अवल्मार्े वाॊचगतरे. याज्म भहशरा आमोग भहशराॊवाठी कयीत अवरेल्मा काभाॊर्े त्माॊनी वललेर्न केरे. वलच
वत्कायभत
ू ी नगयवेवलकाॊच्मा लतीने नगयवेवलका रुऩा यॉम माॊनी वलर्ाय भाॊडरे.
माप्रवॊगी वगळ्मा झोन भधीर स्लच्छतादत
ू ाॊना भशाऩौयाॊर्ा शस्ते स्भनृ तचर्न्श दे ऊन वन्भान कयण्मात आरा.
माप्रवॊगी वादय झारेल्मा वाॊस्कृनतक कामचक्रभात भनऩाच्मा वभस्त भहशरा अचधकायी ल कभचर्ाऱ्माॊनी गीत, वॊगीत ल कवलताॊर्ा
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भनवोक्त आॊनद रट
ु रा. वॊर्ारन आनॊद आॊफेकय माॊनी केरे.आबाय कल्ऩना भेश्राभ माॊनी भानरे.
भतदाय मादीत नाल नोंदणीवाठी भहशरांवाठी खाव भोशीभ
मालेऱी भहशरा हदनार्े औचर्त्म वाधन
ू जजल्शा प्रळावनातपे भतदाय मादीत नाल नोंदणीवाठी भहशराॊवाठी वलळेऴ
भोशीभ याफवलण्मात मेत आशे . माअॊतगचत भतदाय मादीत नाल नोंदवलण्मार्ी वोम कामचक्रभस्थऱीर् उऩरब्ध करुन हदरी शोती.
मालेऱी भशाऩौय नॊदा जजर्काय आखण उऩजजल्शाचधकायी रीना पारके माॊच्मा शस्ते र्ाय भहशरा भतदायाॊना भतदाय ओऱखऩत्र
प्रदान कयण्मात आरे. ऩढ
ु ीर वात हदलव मा उऩक्रभार्ा राब ळशयातीर भहशराॊना घेता मेईर.

E-NewsLetter

भार्च २०१७

तंत्रसान आणण आधुननक ऩामबूत वुप्रलधांवाठी नागऩूयर्ा वन्भान

भंफ
ु ईतीर लळखय ऩरयऴदे त 'इकोनॉलभक्व अलाडच' प्रदान
भॊफ
ु ईतीर नयीभन ऩॉइॊट मेथे वरू
ु अवरेल्मा लळखय ऩरयऴदे त नागऩयू ळशयारा अत्माधनु नक ऩामबत
ू ववु लधा आखण
तॊत्रसान वलकावावाठी 'इकोनॉलभक्व अलाडच' दे ऊन वन्भाननत कयण्मात आरे. नागऩयू च्मा भश wasााऩौय नॊदाताई जजर्काय माॊनी
भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव माॊच्मा शस्ते शा ऩयु स्काय स्लीकायरा.
मालेऱी नागऩयू भशानगय ऩालरकेर्े अप्ऩय आमक्
ु त डॉ. याभनाथ वोनलणे, आ. याभ ऩयु ोहशत, डॉ. ननयॊ जन
हशयर्ॊदानी उऩजस्थत शोते. मा लळखय ऩरयऴदे रा दे ळ-वलदे ळातीर अनब
ु ली तस वशबागी झारे आशे त. ऩामबत
ू ववु लधाॊच्मा
वलकावाभधे तवेर् नागरयकाॊना दै नॊहदन वेला ऩयु वलन्मावाठी भाहशती ल ् तॊत्रसानार्ा प्रबाली लाऩय नागऩयू भशानगय ऩालरकेतपे
कयण्मात मेत अवल्माभऱ
ु े दे ळातीर इतय ळशयाॊना भागे टाकीत नागऩयू ळशयाने शा फशुभान ऩटकावलरा. केंद्रीम भॊत्री ननतीन
गडकयी आखण भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव माॊच्मा नेतत्ृ लात ळशयात वलवलध वलकाव प्रकल्ऩ याफवलण्मात मेत आशे त. मात
नागरयकाॊर्ा वक्रीम वशबाग लभऱत अवल्माभऱ
ु े र् शा फशुभान प्राप्त झाल्मार्ी प्रनतकक्रमा भशाऩौय नॊदाताई जजर्काय माॊनी हदरी.
वलच प्रकल्ऩ प्राबावलऩने याफवलत अवल्माफद्दर आमक्
े ी कौतुक भशाऩौय माॊनी केरे. मा वन्भानाभऱ
ु त श्रालण शडीकय माॊर्श
ु े स्भाटच
लवटी कड़े लाटर्ार कयणाऱ्मा नागऩयू ळशयाच्मा लळयऩेर्ात भानार्ा तयु ा खोलरा गेरा.
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काभाच्मा प्रगतीनव
ु ाय भनऩा कये र भेट्रो वाठी तयतूद
िलभनी दे ण्मार्ी प्रक्रिमा वरू
ु : योखर्ी तयतूद रलकयर्
‘नागऩयू भेरो’ शा ळशयातीर भशत्त्लाकाॊषी प्रकल्ऩ अवन
ू मा
प्रकल्ऩात भशानगयऩालरकेर्ी बागीदायी ऩार् टक्के आशे . मा प्रकल्ऩावाठी
भनऩातपे जलभनी दे ण्मार्े काभ वरू
ु झारे आशे . काभाच्मा प्रगतीनव
ु ाय योख
स्लरूऩातीर

वलत्तीम

तयतूद

कयण्मात

मेईर,

अळी

भाहशती

नागऩयू

भशानगयऩालरकेर्े आमक्
ु त श्रालण शडीकय माॊनी हदरी. ते म्शणारे, नागऩयू
भेरो प्रकल्ऩात नागऩयू भशानगयऩालरकेर्ी बागीदायी दोन स्लरूऩातीर आशे .
एक जभीन स्लरूऩात आखण दव
ु यी योख स्लरूऩात.
ऩार् टक्के बागीदायीनव
ु ाय भशानगयऩालरकेर्ा लाटा ४३४ कोटी
रुऩमाॊर्ा आशे . मात भशाऩालरका ज्मा जलभनी प्रकल्ऩारा दे णाय आशे त्मार्े भल्
ू म ३६१ कोटी रुऩमे आशे तय ७३ कोटी रुऩमे
योख स्लरूऩात दे ण्मात मेणाय आशे . भेरो प्रकल्ऩारा जलभनी दे ण्माच्मा ठयालारा नक
ु तीर् वबागश
ू
ृ ात भॊजुयी लभऱारी अवन
भेरोकडे त्मा वोऩवलण्मार्ी प्रकक्रमा वरू
ु झारी आशे . काभ जवजवे प्रगतीऩथालय जाईर, तवतळी वलत्तीम तयतूद केरी जाईर,
अवेशी श्री. शडीकय माॊनी वाॊचगतरे.
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एप्रप्ररभध्मे नागऩयु ात दोन हदलवीम स्भाटच लवटी लळखय वंभेरन
दे ळबयातीर भशाऩौय, आमक्
ु तांर्ी उऩजस्थती : प्रलप्रलध प्रलऴमांलय र्र्ाचवत्र आणण प्रदळचन
‘स्भाटच लवटी’ प्रकल्ऩाॊतगचत
नागऩयु ात ७ आखण ८ एवप्रर योजी शॉटे र रीभेरयडीमन मेथे दोन हदलवीम लळखय वॊभेरन
आखण ऩरयऴदे र्े आमोजन कयण्मात आरे आशे .
मा वॊभेरनात दे ळबयातून ‘स्भाटच लवटी’
प्रकल्ऩावाठी ननलड झारेल्मा १०० ळशयातीर
भशाऩौय, आमक्
ु ताॊवश ऩदाचधकायी ल अचधकायी
वशबागी शोणाय आशे त.
मा वॊभेरनात स्भाटच
प्रकल्ऩ

अॊभरफजालणी,

उऩक्रभाॊफाफत

दे ळायतीर

वलवलध
तज्स

लवटी

मोजना,
भागचदळचन

कयतीर. मालळलाम वलदे ळातीर स्भाटच लवटी प्रकल्ऩ याफवलणाये तज्सशी अत्माधनु नक प्रकल्ऩाफाफत भाहशती दे तीर. वदय
वॊभेरनात उद्घाटनानॊतय ‘स्भाटच गव्शनचव’, ‘स्भाटच भोफीलरटी’, ‘स्भाटच एनजव्शयॉनचभेंट’, ‘स्भाटच इन्रास्रक्र्य’ अळा र्ाय बागात
वलबागरे जाईर. एकार् लेऱी र्ाय वलवलध वबागश
ृ ात वॊफॊचधत लेगलेगळ्मा वलऴमाॊलय भागचदळचन कयण्मात मेईर. दोन हदलवाॊतीर
मा बयगच्र् कामचक्रभावोफतर् प्रदळचन आखण पील्ड वलजीटर्ेशी आमोजन कयण्मात आरे अवल्मार्ी भाहशती आमोजकाॊनी हदरी.
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तरुणाई आणण वंधीभधीर वेतू म्शणिे योिगाय भेऱाला : दे लेंद्र पडणलीव

मथ
ु एम्ऩॉलयभें ट वभीट : ऩहशल्मार् हदलळी १०५८ तरुणाईरा योिगाय
भागीर तीन लऴाांऩावन
ू प्रा. अननर वोरे माॊच्मा भागचदळचनाखारी मा योजगाय भेऱाव्मार्े आमोजन शोत आशे . शा
भेऱाला म्शणजे वोरे माॊनी तरुणाईरा उऩरब्ध करुन हदरेरा प्रगतीर्ा यस्ता अवन
ू तरुणाई आखण वॊधी मा दोघाॊभध्मे अवे भेऱाले
वेतर्
ू े काभ कयीत अवते, अवे प्रनतऩादन भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव माॊनी केरे.
लवव्शीर राईन्व जस्थत लवॊतयाल दे ळऩाॊडे वबागश
ूच पाऊॊडेळन ल ईवीऩीएतपे
ृ ात नागऩयू भशानगयऩालरका, पॉच्मन
आमोजजत तीन हदलवीम मथ
ु एम्ऩॉलयभें ट वभीटच्मा दव
ु ऱ्मा हदलळी तरुणाईरा भागचदळचन कयताना ते फोरत शोते. माप्रवॊगी
भॊर्ालाय ऊजाचभॊत्री ल ऩारकभॊत्री र्ॊद्रळेखय फालणकुऱे , आभदाय प्रा. अननर वोरे, आभदाय वध
ु ाकययाल दे ळभख
ु , आभदाय डॉ.
लभलरॊद भाने, आभदाय ऩरयणम पुके, भनऩा आमक्
ु त श्रालण शडीकय, जजल्शा ऩरयऴद अध्मष ननळा वालयकय, भनऩा उऩामक्
ु त डॉ.
यॊ जना राडे, ईवीऩीएर्े वचर्ल कुणार ऩडोऱे , फाटीर्े वॊर्ारक याजेळ ढाफये आदी भान्मलय उऩजस्थत शोते.
माप्रवॊगी फोरताना भख्
ु मभॊत्री पडणलीव म्शणारे, अवे भेऱाले म्शणजे डाट्व कनेक्ळनर्े कामच कयते. एकीकडे
तरुणाई आशे जजच्मा शातारा काभ नाशी, दव
ु यीकडे उद्मोग षेत्र आशे त ज्माॊना कौळल्मप्राप्त भानल वॊवाधनार्ी गयज अवते.
तरुणाई आखण वॊधी मा दोघाभध्मे वेतर्
ू े कामच शा भेऱाला कयतो. माप्रवॊगी फोरताना दे ळ एका भशत्त्लाच्मा वॊक्रभणातन
ू जात
अवल्मार्े वाॊचगतरे. जगातीर वलाचत तरुण दे ळ म्शणून बायतार्ी ओऱख आशे . मा तरुणाईरा भानल वॊवाधनाभध्मे ऩरयलतीत
केल्माव ते स्लत:च्मा, दे ळाच्मा ल जगाच्मा वलकावात मोगदान दे ऊ ळकतीर. योजगायाच्मा बयऩयू वॊधी आज तरुणाईरा उऩरब्ध
झाल्मा अवन
ू शातातीर भोफाईरलयर् याज्म ळावनाच्मा ऩार्ळे वेला उऩरब्ध आशे त. त्माभऱ
ु े मा वॊधीर्ा राब घ्मा; कायण
ऩरयलतचनात जो वशबागी शोणाय नाशी तो कधीर् वलकलवत शोणाय नवल्मार्े त्माॊनी वाॊचगतरे . जीडीऩीफाफत फोरताना दे ळार्े
ऩॊतप्रधान नयें द्र भोदी माॊनी इतय दे ळाच्मा तर
ु नेत दे ळार्ा वलकाव दय आज ७.५ ऩमांत ऩोशोर्लरा आशे मालरुन दे ळातीर
तरुणाईरा त्माॊच्मातीर अलबजात गण
ु ाॊर्ा राब घेण्मार्ी ककती ल कळी वॊधी उऩरब्ध आशे शे रषात मेईर, अवेशी ते म्शणारे.
माप्रवॊगी आव्शाॊनाना आव्शान दे ण्मार्े आलाशन भख्
ु मभॊत्रमाॊनी तरुणाईरा केरे. मावाठीर् लेगलेगऱे कौळल्म प्राप्त
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कया अवे वाॊगताना अऩमळातून खर्न
ू जाऊ नका अवा वल्रा तरुणाईरा हदरा. वॊधी शी वीढीवायखी अवते. आम्शी जवे आशोत
तवेर् याशू शी भानलवकता वोडा ल आऩल्मा स्लप्नाॊना फऱ द्मा, अवे आलाशन त्माॊनी केरे.
वलदबच-भयाठलाड्मातीर तरुणाईरा भोठ्मा प्रभाणात योजगायाच्मा वॊधी- फालणकुऱे मालेऱी फोरताना ऩारकभॊत्री
र्ॊद्रळेखय फालणकुऱे माॊनी लभशानभध्मे केंद्रीम भॊत्री ननतीन गडकयी माॊनी ५० शजाय मल
ु काॊना योजगाय दे ण्मार्े स्लप्न ऩाहशरे शोते,
त्मालेऱी ज्मा ४९ कॊऩनी जास्त लीज दयाभऱ
ु े लभशान वोडून गेल्मा त्माॊना ४.५० अश्मा अत्मल्ऩ दयाने लीज दे ऊन ऩन्
ु शा
लभशानभध्मे आणरे जात अवल्मार्े त्माॊनी वाॊचगतरे. २२ शजाय आमटीआम इरेक्रीकर तॊत्रस ननलड करुन त्माॊना योजगाय
उऩरब्ध करुन हदल्मार्े वाॊचगतरे. माप्रवॊगी वलदबच, भयाठलाड्मातीर फेयोजगायाॊवाठी याफवलण्मात मेणाऱ्मा अनेक उऩक्रभाॊर्ी
भाहशती त्माॊनी हदरी.
कामचक्रभार्े वॊर्ारन ये णक
ु ा दे ळकय माॊनी केरे. कामचक्रभाच्मा मळस्लीतेवाठी भशानगयऩालरकेच्मा उऩामक्
ु त डॉ.
यॊ जना राडे माॊच्मा भागचदळचनात प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩक वलनम बत्रकोरलाय, नत
े
ू न भोये , पॉच्मन
ूच पाऊॊडेळनर्े वलजम दे लगडे, ळैरळ
ढोफऱे , नीरेळ ऩोद्दाय, आळीऴ लाॊहदरे, ककळोय ऩाटीर माॊर्े वशकामच राबत आशे .
लैलळष्ठे
- भेऱाव्मात दव
ु ऱ्मार् हदलळी १०५८ तरुणाईरा लभऱारा योजगाय
- कामचक्राभत भख्
ु मभॊत्रमाॊच्मा शस्ते वलवलध स्टॉर धायक माॊच्मा अचधकाऱ्माॊर्,े योजगाय लभऱवलणाऱ्मा मल
ु काॊर्े स्लागत कयण्मात
आरे.
- मा बव्म कामचक्रभार्े आमोजन कयणाऱ्मा जशीय बाई माॊर्ा वत्काय भख्
ु मभॊत्री माॊच्मा शस्ते कयण्मात आरा.
- अॊजुभन कॉरेजच्मा कुभायी आपरयन ळेख हशने वभस्त वलद्मार्थमाांच्मा लतीने भख्
े ऩोरे ट प्रदान केरे.
ु मभॊत्री माॊना त्माॊर्र्
- भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव माॊनी बाऴणानॊतय वबागश
ृ ात उऩजस्थताॊभध्मे जाऊन त्माॊच्मावोफत छामाचर्त्रे काढून घेतरीत.

.
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प्रफोधनात्भक ' दोन ये घी लशी ' ने यलवकांना जिंकरे

हदवमांगांना प्रफोधन कयणायी याज्मातीर ऩहशरी एकांक्रकका
वाभान्म ळाऱे त एखाद्मा हदव्माॊगारा हदरेरी लागणक
ू आखण दे ण्मात आरेरे लळषण माभऱ
ु े ककती भोठा फदर
त्माॊच्मा जीलनात घडतो मार्े प्रफोधनात्भक वादयीकयण म्शणजे नागऩयू भशानगयऩालरका लळषण वलबागातपे वादय शोणायी ' दोन
ये घी लशी..एक प्रलाव लळषणाकडे' हश एकाॊककका.
ळक्र
ु लाय ता 31 भार्च योजी लवॊतयाल दे ळऩाॊडे वबागश
ृ ात मा एकाॊकककेर्े वादयीकयण झारे. प्रकाळ मा भतीभॊद
भर
ु ारा त्मार्े ऩारक वाभान्माॊच्मा ळाऱे त लळकलण्मार्ा ननणचम घेतात. आऩल्मा 'वलळेऴ' अवरेल्मा भर
ु ारा ळाऱे त कळी लागणक
ू
लभऱे र मार्ा तणाल मा ऩारकाॊनाशी अवतो भात्र त्माॊर्ा ननधाचय कामभ अवतो. रलकयर् प्रकाळ वाभान्म भर
ु ाॊभध्मे रुऱतो, फघता
फघता 12 ली र्ा टॉऩय शोतो, ऩढ
ु े उच्र् लळषण घ्मामरा ऩण्
ु मात जातो आखण वॉफ्टलेअय इॊजजननअय शोऊन एका नाभाॊककत
कॊऩनीत भोठमा ऩदालय ऩोशोर्तो. त्मारा 'बफजनेव एजक्वरेन्व एभप्रोई' शा ऩयु स्काय लभऱतो, भाझ्मा ऩारकाॊनी जय भरा
वाभान्माॊच्मा ळाऱे त लळकलण्मार्ा ननणचम घेतरा नवता तय कुठे तयी भी आजहश उऩेक्षषत जगणॊ जगत अवतो अवे भनोगत
ऩयु स्काय स्लीकायताना तो व्मक्त कयतो !
'दोन ये घी लशी' मार्ा अथच ऩहशरी ये घ ध्मेम आखण दव
ु यी ये घ वलश्लाव शा वॊदेळ दे ऊन एकाॊककका वॊऩते. नागऩयू
भशानगयऩालरकेतपे हदव्माॊगाॊना प्रफोधन कयणायी भशायाष्रातीर हश ऩहशरी एकाॊककका आशे . एकाॊकककेतीर प्रकाळ शे ऩात्र जेव्शा '
वभाजाने भाझा स्लीकाय केरा' त्माफद्दर आबाय भानतो तेव्शा वॊऩण
ू च वबागश
ृ टाळ्माॊच्मा गडगडाट त्मार्े उस्पुतच स्लागत कयतो
आखण मेथेर् हश एकाॊककका यालवकाॊर्े भन जजॊकण्माव मळस्ली शोते. कामचक्रभार्ा प्रायॊ ब भशाऩौय नॊदाताई जजर्काय, लळषण
वबाऩती हदरीऩ दफ
ु ,े अनत. आमक्
ु त यवलॊद्र कॊु बाये , उऩामक्
ु त यलीॊद्र दे लतऱे , लळषण अचधकायी पारुख ळेख, डॉ. उदम फोधनकय
आदी भान्मलयाॊच्मा शस्ते दीऩप्रज्लरनाने झारा. वलळेऴ वलद्मार्थमाांनी मा नॊतय नाॊदी वादय केरी. प्रास्तावलक वभन्लमक
अलबजजत याऊत माॊनी केरे. रेखखका वप्रमॊका नॊदनलाय,वॊकल्ऩना अलबजजत याऊत, हदग्दळचन र्ेतन्म दफ
ु े माॊर्े शोते.ननलभचती
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वशमोग . करावलष्काय भजल्टभीडडमा माॊर्े शोते. नागऩयू भशानगयऩालरका वलच लळषा अलबमान वभालेळीत लळषणतपे वादय
झारेल्मा मा एकाॊकककेरा यलवकाॊनी भोठ्मा प्रभाणात गदी केरी.
मांर्ा झारा वत्काय
मालेऱी लळषण वबाऩती हदरीऩ हदले ल लळषणाचधकायी पारुख ळेख माॊच्मा शस्ते उत्कृष्ट भख्
ु माध्माऩक-लळषक
वन्भान ऩारयतोवऴक, उत्कृष्ट वलध्माथी वन्भान ऩारयतोवऴक, उत्कृष्ट वलळेऴ लळषक वन्भान ऩारयतोवऴक तवेर् उत्कृष्ट वलळेऴ तस
वन्भान ऩारयतोवऴक दे ऊन वन्भाननत कयण्मात आरे. मा प्रवॊगी भॊर्ालय वप्र
ु लवद्ध नाट्म करालॊत वलनोद याऊत, भशे ळ यामऩयू कय
उऩजस्थत शोते.
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