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फेटी फचाल अभबमान अधधक प्रबालीऩणे याफला:
याफला: भा.
भा. भशाऩौय

फेटी फचाल, फेटी ऩढाओ वलऴमालय भ.न.ऩा. वलद्माथ्रमाॊची चचत्रकरा स्ऩधाा वलजेतमाॊना भशाऩौय माॊचे शस्ते फक्षषव
वलतयण. नागऩयू ळशयातीर भर
ु ीचे प्रभाण लाढवलण्माच्मा दृश्टीने आणण याज्मातीर स्त्रीबण
ृ शतमाचे प्रभाण योखण्मावाठी
ळावनानी वलवलध उऩाममोजना वरू
ु केरेल्मा आशे . भा. ऩॊतप्रधान माॊनी फेटी फचाल, फेटी ऩढाओचा वॊदेळ ददरा आशे . केंद्र ल
याज्म वयकायनी फेटी फचाल, फेटी ऩढाओ ल भर
ु ीच्मा जन्भदयात लाढ व्शाली ल भर
ु ीना याष्ट्रीम प्रलाशत वशबागी करून
घेण्मावाठी नल नलीन कल्माणकायी मोजना याफवलत अवन
ू राडरी रक्ष्भी मोजना, वक
ु न्मा मोजना, याजश्री मोजना अश्मा
वलवलध मोजनेचा राब मभऱाला माकयीता ळावन प्रमतनमळर आशे ल भर
ु ीॊना प्रोतवादशत कयीत आशे त. जनतेभध्मे माफाफत
जनजागत
ृ ी ननभााण करून ल जनतेभध्मे चाॊगरा वॊदेळ जाला मा उद्देळाने फेटी फचाल, फेटी ऩढाल माफाफत चचत्रकरा स्ऩधेचे
आमोजन करून भ.न.ऩा.नी चाॊगरा मोग वाधरा आशे . ल फेटी फचाल, फेटी ऩढाओ अमबमान अचधक प्रबावलऩणे याफवलण्मात
माला, मा चचत्रकरा स्ऩधेच्मा भाध्मभातून फेटी फचाओ, फेटी ऩढाओ शा वॊदेळ घयोघयी ऩोशचाला माकयीता प्रतमेकाॊनी
स्लत्च्मा घरून भर
ु ीॊना ल भातेरा वन्भान दमाला, अवे भनोगत भा. भशाऩौय श्री. प्रलीण दटके व्मक्त केरा.
नागऩयू भशानगयऩामरका ल फेटी फचाल, फेटी ऩढाओ अमबमान वमभती ल वलदबा करा मळषण वॊघ माॊच्मा
वॊमक्
ु त वलद्मभाने फेटी फचाल, फेटी ऩढाओ माफात भ.न.ऩा. ळाऱाच्मा वलद्माथी कयीता चचत्रकरा स्ऩधेचे आमोजन कयण्मात
आरे शोते. मा स्ऩधेतीर वलजेतमा वलद्माथ्रमाॊना याजे यघज
ु ी बोवरे नगय बलन भशार मेथे भा. भशाऩौय श्री. प्रलीण दटके
माॊचे शस्ते फक्षषव वलतयण करून गौयल कयण्मात आरा.
मालेऱी प्रभख
अनतथी म्शणून व्मावऩीठालय आभदाय भा.श्री. वध
ु
ु ाकय कोशऱे , वतताऩषनेता श्री. दमाळॊकय
नतलायी, मळषण वमभतीचे वबाऩती श्री. गोऩार फोशये , भदशरा फार कल्माण वमभती वबाऩती श्रीभती यश्भी पडणलीव,
रक्ष्भीनगय झोन वबाऩती श्रीभती ननमरभा फालणे, गाॊधीफाग झोन वबाऩती श्रीभती वलद्मा कन्शे ये, नगयवेवलका श्रीभती
ददव्मा धयु डे, नगयवेवलका श्रीभती लऴाा ळाभकुऱे , उऩामक्
ु त डॉ. यॊ जना राडे, मळषणाचधकायी श्री. भो. पारूख अशभद खान,
बाजऩा नेते प्रा. श्रीकाॊत दे ळऩाॊड,े भाजी नगयवेवलका नॊदा जजचकाय, कु. ज्मोती आभगे, श्री. ककळोय ऩराॊदयु कय, भननऴा
काळीकय, श्रीभती लऴाा चौधयी आदद भान्मलय आलजन
ूा उऩजस्थत शोते.
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मालेऱी आभदाय श्री. वध
ु ाकय कोशऱे म्शणारे की, भर
ु ीॊच्मा जन्भदयात घट शोत अवल्माफद्दर चचॊता व्मक्त
करून ळावनानी भदशराॊच्मा उतकऴाावाठी वलवलध उऩक्रभ वरू
ु केरे आशे तमाचा आलश्मक राब घ्माला अवे आलाशन केरे.
वतताऩषनेता श्री. दमाळॊकय नतलायी म्शणारे, आजचे फारक उद्माचे नागयीक आशे त. भ.न.ऩा. ल फेटी फचाल,
फेटी

ऩढाओ

अमबमान

वमभती

ल

भ.न.ऩा.

करा

मळषकाच्मा वलळेऴ वशकामााने शा कल्माणकायी उऩक्रभ
याफवलण्माफाफत वशबागी वॊस्थेचे अमबनॊदन करून ”फेटी
फचाओॊगे दे ळ फचेगा, फेटी ऩढाओॊगे दे ळ ऩढे गा“ माकयीता
जन

जागत
ृ ी

भर
ु ीॊकयीता

ननभााण

कामाळाऱे चे

कयण्माकयीता
आमोजन

कया.

झोन
ल

स्तयालय
जनतेभध्मे

जागत
ू ना केरी.
ृ ी ननभााण कयाली अळी वच
नागऩयू भशानगयऩामरका ल भ.न.ऩा. फेटी फचाल, फेटी ऩढाओ अमबमान वमभती ल वलदबा करा मळषक वॊघ माॊचे
वॊमक्
ु त वलद्मभाने नागऩयू भशानगयऩामरकेच्मा ळाऱाभध्मे ‘‘फेटी फचाल, फेटी ऩढाओ’’ आणण ‘‘अऩनी दे ळ की भशान नायी’’
मा वलऴमालय चचत्रकरा स्ऩधेचे आमोजन कयण्मात आरे शोते मा स्ऩधेचे भ.न.ऩा. च्मा 182 ळाऱे भधीर एकुण 13,802
वलद्माथी वशबागी झारे शोते. दश स्ऩधाा तीन गटात आमोजजत कयण्मात आरी शोती.
ऩदशरा गट - लगा 1 ते 5, दव
ु या गट - लगा 6 ते 8, नतवया गट - लगा 9 ते 12 अश्मा तीन गटात दश स्ऩधाा
वॊऩन्न झारी. भ.न.ऩा. च्मा दशाशी झोन भधन
ू प्रतमेकी 9 वलद्माथी ननलडण्मात आरे. अवे दशाशी झोन भधन
ू एकुण 90
वलद्माथ्रमाॊना भा. भशाऩौय ल उऩजस्थत वला भान्मलयाॊच्मा शस्ते ऩस्
ु तके ल प्रळस्तीऩत्र दे ऊन गौयल कयण्मात आरा. तवेच
चचत्रकरा स्ऩधेत भशतलाची बभ
ू ीका अवणाऱ्मा भ.न.ऩा.च्मा 10 करा मळषक वलाश्री याजकुभाय फोंफाटे , श्री. याजेंद्र भवयाभ,
श्री. यवल खॊडाईत, श्री. वॊजम चचॊचखेड,े श्री. याजेंद्र बत
ु ,े श्री. शे भॊत लाघ, श्री. वॊजम वभयीत, श्री. वलनोद भानकय, श्री.
अमभत फॊवोड ल उभेळ ऩलाय माॊचे मालेऱी भा. भशाऩौय श्री. प्रलीण दटके, आभदाय श्री. वध
ु ाकय कोशऱे , वतताऩषनेता श्री.
दमाळॊकय नतलायी ल गोऩार फोशये माॊच्मा शस्ते गौयल कयण्मात आरा.
कामाक्रभाचे प्रास्तावलक फेटी फचालो, फेटी ऩढाओ अमबमान वमभतीच्मा अध्मषा श्रीभती भननऴा काळीकय,
वॊचारन श्रीभती प्रनतबा लैयागडे तय ळेलटी आबाय ळाऱा वभन्लमक श्री. वध
ु ीय कोयभकय माॊनी केरे.
ऩाशुण्माॊचे स्लागत उऩामक्
ु त श्रीभती यॊ जना राडे ल मळषणाचधकायी श्री. भो. पारूख अशभद खान माॊनी केरे.
कामाक्रभ मळस्ली कयण्मास्तल अमबमान वमभतीच्मा वलाश्री अननता काळीकय, वोनारी घोडभाये , वॊतोऴ रट्ठा, मळोधया टें बण
ू े,
लैळारी वोनलणे आदीॊनी वलळेऴ ऩरयश्रभ घेतरे. कामाक्रभरा फशुवॊख्म ळाऱे चे वलजेते वलद्माथी, भख्
ु माध्माऩक, मळषक ल
स्लमॊवेली वॊस्थेचे भदशरा ऩदाचधकायी भोठमा वॊख्मेनी उऩजस्थत शोते. मा कामाक्रभारा वलळेऴ आकऴाण म्शणून नागऩयू
ळशयाचे जगात नालरौककक कयणायी कु.ज्मोती आभगे दशने जगातीर वलाात कभी उॊ चीची भर
ु गी म्शणून चगननज फक
ु ऑप
लल्र्ड ये कॉडा भध्मे नोंद झारेरी आशे . नतच्मा वभलेत नतचे लडीर श्री. ककळन आभगे ल आई अचाना आभगे वद्ध
ु ा आलजन
ुा
उऩजस्थत शोतमा.
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भळषकाांनी वलद्माथााभधीर वप्ु त गुण ओऱखन
वाधाला:
ु त्माचा वलाांधगण वलकाव वाधाला:
भा.
भा.उऩभशाऩौय

मळषक ददना ननमभतत वशा आदळा मळषकाॊचा वतकाय तवेच वलाच मळषकाॊना प्रळस्ती प्रभाणऩत्र दे ऊन गौयल.
मळषकी ऩेळा शा नोकयी ककॊला व्मलवाम नवन
ू ते ऩण्
ु माचे काभ आशे . नागऩयू भ.न.ऩा. भध्मे आजशी तन-भन-धनाने
सानदानाचे कामा कयणाये मळषक आशे त. तमाभऱ
ु े मळषकाॊनी आतभऩरयषण करून आऩण कुठे कभी ऩडतो शे ऩशाले तवेच
आऩल्मा प्रनतबेचा ऩयु े ऩयु लाऩय करून ळाऱे ची उन्नती कयाली ल वलद्माथाा भधीर अवरेरे वप्ु त गुण ओऱखुन तमाॊचा
वलाांचगण

वलकाव घडलन
तमाॊना प्रोतवादशत
ू

कयाल तवेच ऩटवॊख्मा लाढीवाठी नावलन्मऩण
ू ा
उऩक्रभ याफला, अवे आलाशन भा. उऩभशाऩौय
श्री.वनतळ शोरे माॊनी केरे.
नागऩयू भशानगयऩामरका मळषण
वलबागाच्मा लतीने आज ददनाॊक 3 वप्टें फय,
2016 योजी वलदबा वादशतम वाॊस्कृनतक वॊघ,
स्कुर झाळीयाणी चौक जस्थत वबागश
ृ ात मेथे
आमोजजत मळषक ददन वभायॊ बात कामाक्रभाचे
अध्मषऩदालरून भागादळान कयताॊना भा. उऩभशाऩौय फोरत शोते. मालेऱी व्मावऩीठालय वतताऩषनेता श्री. दमाळॊकय नतलायी,
मळषण वमभती वबाऩती श्री. गोऩार फोशये , भदशरा फारकल्माण वमभतीच्मा वबाऩती श्रीभती यश्भी पडणलीव, मळषण
वमभती उऩवबाऩती श्रीभती ददव्मा धयु डे, धॊतोरी झोन वबाऩती श्रीभती वमु भत्रा जाधल, नगयवेवलका श्रीभती वॊचगता चगऱ्शे ,
नगयवेवलका श्रीभती रता मादल, अऩय आमक्
ु त श्री.यवलन्द्र कॊु बाये , उऩामक्
ु त श्रीभती डॉ. यॊ जना राडे, मळषणाचधकायी
भो.पारूख अशभद खान, मळषक वॊघाचे अध्मष याजेळ गलये , प्रभख
ु वचचल दे लयाल भाॊडलकय, कोळाध्मष श्रीभती भरवलॊदय
कौय राॊफा आदद वलयाजभान शोते.
मालेऱी भागादळान कयताॊना वतताऩषनेता श्री. दमाळॊकय नतलायी म्शणारे, आजचा ददलव शा चाॊगल्मा काभाॊचा
वॊकल्ऩ कयण्माचा ददलव आशे ल आदळा मळषकाॊचावध्
ु दा वतकाय शोत आशे शा आऩल्मावाठी आनॊदाचा ददलव आशे .
मळषकाॊनी ळाऱे ची ऩटवॊख्मा लाढवलण्मावाठी आऩण काम प्रमतन केरे माचे आतभऩरयषण वध
ु ायणा कयाली, अवे आलाशन
केरे. भ.न.ऩा.ळाऱे च्मा वलद्माथींनी याज्म ल याष्ट्रीम स्तयालयीर वलवलध स्ऩधेत वशबागी शोऊन भ.न.ऩा.चा नाॊल रौकीक
केरेरा आशे . तमाफद्दर तमाॊनी वलद्माथ्रमाॊचे कौतक
ु करून भ.न.ऩा.ळाऱे चे

वलद्माथी आज कुठे शी भागे नाशीत. अवे भनोगत

व्मक्त करून मळषक ददनाच्मा शाददाक ळब
े छा ददल्मात.
ु च्
भागादळान कयताॊना मळषण वमभती वबाऩती श्री.गोऩार फोशये म्शणारे, मळषक शा वभाजाचा कणा आशे , मळषक
शे सानाजानाचे कामा कयतात ल वव
ु ॊस्कारयत वलद्माथी घडवलतात तमाभऱ
ु े आदळा मळषकाॊवोफतच भ.न.ऩा.च्मा वलाच
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मळषकाॊचा गौयल करून प्रोतवादशत दे ऊन तमाचे भनोफर लाढवलणे गयजेचे आशे . माकयीता वला मळषकाॊना प्रळस्तीऩत्र दे ऊन
ऩयु स्कृत कयण्मात मेणाय आशे . ऩटवॊख्मा कभी शोण्माची कायणे ळोधण्माचा ददलव आशे , आज आदळा मळषकाॊच्मा नालाची
घोऴणा शोणाय आशे , ऩायदळाकता ठे लन
ू ऩॎनर तमाय करून ननलड वमभतीचे 6 आदळा मळषकाॊची ननलडकेरेरी आशे , ननलड
कयताॊना ऩायदळाकता ल ननकऴ ठयलन
ू च नाले ननजश्चत कयण्मात आल्माचे आलजन
ुा वाॊगण
ु वलाच मळषकाॊचे तमाॊनी प्रळॊऴा
करून मळषक ददनाचे ळब
ु ेच्छा ददल्मात.
अऩय

आमक्
ु त

श्री.यवलन्द्र

कॊु बाये

म्शणारे, आजचे मग
ु शे वॊगणक ल स्ऩधेचे मग
ु
आशे ,

स्लत्ची

षभता

लाढवलरी

ऩादशजे

ल

गरू
स्लत्भध्मे ऩरयलतान
ु जनाफद्दर आदय ठे लन
ू
घडलन
आणा भाझी वॊस्था भाझी ळाऱा मा
ू
बालनेतुन वलद्माजानाचे कामा कयाले, अवे भनोगत
व्मक्त केरा.
भ.न.ऩा.मळषक वॊघाचे अध्मष श्री.याजेळ गलये म्शणारे, मळषण वमभती वबाऩती श्री.गोऩार फोशये माॊनी मळषण
वलबागाच्मा प्रतमेक वभस्माॊकडे ल ळाऱे च्मा ल वलद्माथ्रमाॊचा कल्माणावाठी ननयॊ तय श्रभ दे ऊन मळषण वलबागाच्मा प्रगती
कयीता ते स्लत् ऩाठऩयू ाला कयतात माफाफत गोऩार फोशये माॊचे तमाॊनी कौतक
ु करून मळषकाॊच्मा वलवलध प्ररॊबफत वभस्मेकडे
भान्मलयाॊचे रष लेधन
ू ते तलरयत भागी रालण्माची वलनॊती केरी.
मालेऱी उऩामक्
ु त श्रीभती यॊ जना राडे माॊनीवध्
ु दा आऩरे भनोगत व्मक्त केरे.

आदळा भळषक ऩयु स्काय प्राप्त भळषक

1. श्रीभती मळल्ऩा खॊनगन - स्ल.वाणे गुरूजी उ.प्रा.ळाऱा
2. श्री. ककळोय वॊकूरलाय - फस्तयलायी भा.ळाऱा
3. श्रीभती छामा करवआ
- कऱभना भयाठी उ.प्रा.ळाऱा
ु
4. श्रीभती णखरशत जशा खान - वॊजमनगय दशन्दी प्रा.ळाऱा
5. वश्र
ु ी आळा याभानी - लैळारीनगय दशन्दी प्रा.ळाऱा
6. श्रीभती कशकळा जफीन - ऩें ळननगय उदा ु भा.ळाऱा

मा आदळा मळषकाॊचा भा.उऩभशाऩौय श्री.वनतळ शोरे, वतताऩष नेते श्री.दमाळॊकय नतलायी, मळषण वमभतीचे वबाऩती
श्री.गोऩार फोशये माॊचे शस्ते ळार, श्रीपऱ, गौयलचचन्श ल तऱ
ु ळीचे योऩटे दे लन
ू गौयल कयण्मात आरा.
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तमाचप्रभाणे 2012 लऴीच्मा आदळा मळषकाॊचा वद्ध
ु ा प्रळस्तीऩत्र दे लन
ू गौयवलण्मात आरे तवेच भ.न.ऩा.वेलेतून
वेलाननलतृ त 40 मळषकाॊचाशी वद्ध
ु ा मालेऱी भान्मलयाॊच्मा शस्ते ळार श्रीपऱ दे लन
ू वतकाय कयण्मात आरा.

तमाप्रभाणे

मळषक ददनाननमभतत भ.न.ऩा. ळाऱे तीर वलाच मळषकाॊना प्रोतवादशत कयण्मावाठी प्रळस्तीऩत्राचे वलतयण तमा-तमा ळाऱे चे
भख्
ु माध्माऩक माॊना वऩ
ु त
ूा कयण्मात आरे. नॊतय भख्
ु माध्माऩक शे प्रळस्तीऩत्र वला ळाऱे तीर मळषकाॊना प्राथानेच्मा लेऱी
वलतयीत कयणाय आशे त.
प्रायॊ बी भान्मलयाॊनी जव्दऩ प्रज्लरन केल्मानॊतय डॉ.वलाऩल्री याधाकृष्ट्ण ल वलद्मेची दे लता वयस्लती माॊचे पोटोरा
भाल्माऩाण केरे. मालेऱी फॎरय.ळेऴयाल लानखेडे वलद्माननकेतनच्मा वलद्माथीनीॊनी ळायदा स्तलन ल स्लागत गीत वादय केरे.
कामाक्रभाचे प्रास्तावलक मळषणाचधकायी भो.पारूख अशभद खान माॊनी केरे ल वला उऩजस्थत भान्मलयाॊचे
उऩामक्
ु त डॉ.यॊ जना राडे ल मळषणाचधकायी श्री.पारूख अशभद खान माॊनी तऱ
ु ळीचे योऩटे दल
ू न स्लागत केरे. वॊचारन
गुणलतता कषाचे प्रभख
ु श्रीभती प्रनतबा रोखॊडे माॊनी केरे तय ळेलटी आबाय प्रदळान वशा.मळषणाचधकायी श्रीभती मभना गुप्ता
माॊनी भानरे. याष्ट्रचगता नॊतय कामाक्रभाची वाॊगता झारी.
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पेज- I भवभेंट यस्त्माांची काभे 31 डडवेंफय 2016 ऩमांत ऩण
ू ा कयाली ल पेज - II च्मा
काभात गती आणाली:
आणाली: भा.
भा. भशाऩौय श्री.
श्री. प्रलीण दटके माांचे ननदे ऴ

नागऩयू ळशयात वरू
ु अवरेल्मा मवभें ट काॉकक्रट यस्ते प्रकल्ऩा वॊदबाात भा. भशाऩौय द्लाया आढाला. नागऩयू
ळशयातीर यस्ते मवभें ट काॉकक्रटचे कयण्माकयीता पेज- I ची जी काभे वरू
ु आशे त ती वला काभे 31 डडवेंफय 2016 ऩमांत ऩण
ू ा
कया ल पेज- II काभात गती आणण्माचे वक्त ननदे ळ भा. भशाऩौय श्री. प्रलीण दटके माॊनी ददरेत.
नागऩयू ळशयात वरू
ु अवरेल्मा मवभें ट काॉकक्रट यस्ते प्रकल्ऩावॊफॊधी आढाला फैठक आज ळननलाय ददनाॊक
17.09.2016 योजी दऩ
ु ायी 12.00 लाजता नागऩयू भशानगयऩामरकेच्मा मवव्शीर कामाारमातीर स्ल.डॉ. ऩॊजाफयाल दे ळभख
ु
स्भत
ृ ी, स्थामी वमभती वबागश
ृ ात भा. भशाऩौय श्री. प्रलीण दटके माॊच्मा अध्मषतेखारी वॊऩन्न झारी.
मा फैठकीरा भा. वबाऩती स्थामी वमभती श्री. वध
ु ीय (फॊडु) याऊत, स्थाऩतम वलद्मत
ु ल प्रकल्ऩ वलळेऴ वमभतीचे
वबाऩती श्री. वन
ा
ु ीर अग्रलार, ऩरयलशन वबाऩती श्री. नयें द्र (फाल्मा) फोयकय, भस्
ु रीभ मरग गटनेते श्री. अवरभ खान, दफ
ु र
घटक वमभती अध्मष श्री. याजू रोखॊड,े अऩय आमक्
ु त डॉ. आय.झेड. मवद्दीकी, भख्
ु म अमबमॊता श्री. उल्शाव दे फडलाय, ळशय
अमबमॊता श्री. भनोज तारेलाय, कामाकायी अमबमॊता (प्रकल्ऩ) श्री. नयें द्र फोयकय, कामाकायी अमबमॊता वलाश्री भशे ळ गुप्ता, श्री.
एभ.जी. कुकये जा माॊच्मावश काभाॊच्मा एजन्वी/कॊत्राटदायाॊचे प्रनतननधी वद्ध
ु ा फैठकीव प्राभख्
ु माने उऩजस्थत शोते.
फैठकीच्मा प्रायॊ बी भा. भशाऩौयाॊनी ळशयात वरू
ु अवरेल्मा मवभें ट योड पेज- I ची काम जस्थती आशे माफाफत
वलचायणा केरी अवता 6 यस्तमाॊची काभे ऩण
ू ा झारी अवल्माची भादशती दे ण्मात आरी, जे यस्ते ड्राऩ कयण्मात आरे आशे त
ते वोडून उलारयत वला यस्ते 31 डडवेंफय 2016 ऩमांत ऩण
ू ा कयण्मात मालेत तमाचप्रभाणे ऩोरीव वलबागाच्मा लाशतक
ु
ळाखेकडून मवभें ट यस्तमाच्मा काभात नाशयकत प्रभाणऩत्र प्राप्त शोण्माव वलरॊफ शोत अवल्माव प्रतमष वॊऩका वाधण्माचे
दे खीर ननदे ळ भा. भशाऩौय माॊनी ददरेत.
तद्नॊतय भा. भशाऩौयाॊनी मवभें ट काॉक्रीट यस्ते पेज- II वॊदबाात आढाला घेतरा अवता ळशय अमबमॊता श्री. भनोज
तारेलाय माॊनी भादशती दे ताॊना वाॊचगतरे की, मवभें ट यस्ता टप्ऩा- 2 (पेज- II) प्रकल्ऩ मळघ्र गतीने ल वलदशत कारालधीत ऩण
ू ा
शोण्माचे दृश्टीने 55 यस्ताॊचे एकुण 22 ऩॎकेजेव तमाय कयण्मात आरे अवन
ू , माव स्थामी वमभतीची भान्मता प्राप्त आशे .
माऩैकी 13 ऩॎकेजेव करयता कामाादेळ दे ण्मात आरे अवन
ू ती काभे वरू
ु आशे त. दोन ऩॎकेज कयीता कामाादेळ प्रकक्रमा वरू
ु
अवन
ू तीन ऩॎकेजच्मा ननवलदा स्थामी वमभतीचे भॊजुयी कयीता वादय कयण्मात मेत आशे . उलारयत ऩॎकेज कयीता ननवलदा
भॊजयू ीची प्रक्रीमा वरू
ु अवल्माची भादशती तमाॊनी मालेऱी फैठकीत ददरी.
ळशयातीर यस्ते चाॊगरे अवाले मादृश्टीने मवभें ट यस्ताॊची काभे गतीने कयाली. काभात काशी अडचणी ककॊला
वभस्मा उद्भलत अवल्माव तलयीत वाॊगाले, जास्तीत-जास्त भनष्ट्ु मफऱ रालन
ू लेऱेच्मा आत काभे ऩण
ू ा कयाली. कुठरीशी काभे
यखडरी जाणाय नाशी, माची दषता घ्माली अवेशी ननदे ळ भा. भशाऩौयाॊनी फैठकीत ददरेत.
फैठकीत ऩरयलशन वमभती वबाऩती श्री. नयें द्र (फाल्मा) फोयकय, भस्
ा
ु रीभ मरग ऩषनेता श्री. अवरभ खान, दफ
ु र
घटक वमभती अध्मष श्री. याजू रोखॊडे माॊनी आऩल्मा प्रबागातीर मवभें ट यस्तमाॊच्मा वभस्मा फैठकीत भाॊडल्मात.
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भतदाय जागत
याफला....आम
आमक्
श्री.श्रालण शडीकय
ु त श्री.
ृ ी अभबमान अधधक गतीने याफला....
भतदाय जागत
ु ताॊनी
ृ ी अमबमान अचधक गतीने याफवलण्मावॊदबाात भशावलद्मारमाॊच्मा प्राचामाा वभलेत आमक्
घेतरी फैठक.
भशानगयऩामरका

वालाबत्रक

ननलडणक
ू

2017

भतदाय

जागत
ृ ी

अमबमान अचधक

गतीने

याफलन
प्रतमेक
ू

भशावलद्मारमाने आऩल्मा भशावलद्मारमातीर 18 लऴे ऩण
ू ा झारेरा वलद्माथ्रमाचा भतदाय नोंदणी अजा क्रॊ.6 बरून तमाॊना
भतदाय कयण्मावाठी भतदाय जागत
ु त श्री.श्रालण
ृ ी अमबमान अचधक गतीने याफवलण्मात माले अवे आलाशन भ.न.ऩा.आमक्
शडीकय माॊनी केरे.
याज्म ननलडणक
ू आमक्
ु त माॊनी भशानगयऩामरका षेत्रातीर भशावलद्मारमाभध्मे भतदाय जागत
ृ ी अमबमान अॊतगात
अजा स्लीकृती केंन्द्र उघडण्माचे ननदे ळ ददरेरे आशे तमा अनऴ
ॊ ाने आज ददनाॊक 12.09.2016 योजी दऩ
ू ग
ु ायी 12.00 लाजता
भ.न.ऩा.च्मा छत्रऩती मळलाजी भशायाज प्रळावकीम ईभायतीतीर वबागश
ृ ात ळशयातीर वला भशावलद्मारमाच्मा प्राचामाांची ल
वॊफॊधीताॊची वबा भा.आमक्
ु ताॊचे उऩजस्थतीत वॊऩन्न झारी.
मालेऱी अऩय आमक्
नोडर अचधकायी उऩामक्
ु त श्री.यवलन्द्र कॊु बाये ननलडणक
ू
ु त डॉ.यॊ जना राडे, उऩामक्
ु त
श्री.यलीॊन्द्र दे लतऱे , वशा.आमक्
ु त श्री.प्रकाळ लयाडे, जनवॊऩका अचधकायी श्री.अळोक कोल्शटकय आदी उऩजस्थत शोते. तवेच
मालेऱी ळशयातीर भशावलद्मारमाचे प्राचामा, प्राध्माऩक ल तमाॊचे प्रनतननधीवध्
ु दा आलजन
ुा उऩजस्थत शोते.
फैठकीत आमक्
ु त ऩढ
ु े म्शणारे की, प्रतमेक भशावलद्मारमाने 16 वप्टें फय 2016 ते 14 ऑक्टोंफय 2016 दयम्मान
भतदाय नोंदणी जागत
ृ ी अमबमान याफवलण्मात मेणाय आशे . प्रतमेक भशावलद्मारमाने आऩल्मा भशावलद्मारमात 1 जानेलायी
2016 योजी जे वलद्माथी 18 लऴााचे शोतीर तमाॊचे भतदाय नोंदणी अजा क्रॊ.6 बरून भतदाय मादीभध्मे नाॊल वभावलष्ट्ठ
कयण्माची कामालाशी कयाली. भ.न.ऩा.तपे भादशती ऩत्रक ल फ्रॎ क्व उऩरब्ध करून दे ण्मात मेणाय आशे .
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वभाजातीर ळेलटच्मा स्तयातीर दीन जनाचे कल्माण शे च ऩांडडत दीनदमारजीांचे अांनतभ
ध्मेम शोते: भशाऩौय प्रलीण दटके

ऩॊ.दीनदमार उऩाध्माम माॊच्मा तैरचचत्राचे भ.न.ऩा.भध्मे अनालयण. “ज्मा ददलळी आऩण गरयफाॊना ऩक्की घये
दे ऊ, ज्मा ददलळी आऩण तमाॊच्मा भर
ु ाॊना मळक्षषत करू आणण ज्मा ददलळी आऩण तमाॊना काभ दे ऊन तमाॊचा जीलनस्तय
उॊ चालू तमा ददलळी आऩरी भातब
ृ क्ती खऱ्मा अथाानी व्मक्त शोईर”, अळी ऩॊ.दीनदमार उऩाध्माम माॊची धायणा शोती.
तमाभऱ
ु े वभाजातीर ळेलटच्मा स्तयातीर दीन जनाचे कल्माण शे च ऩॊडडतजीॊच्मा जीलनाचे अॊनतभ ध्मेम शोते, अवे प्रनतऩादन
भशाऩौय प्रलीण दटके माॊनी व्मक्त केरे.
एकातभ भानललादाचे प्रणेते, बायतीम वॊस्कृतीचे गाढे अभ्मावक ल वलचायलॊत तवेच ततकारीन बायतीम
जनवॊघाचे भाजी अध्मष ऩॊ.दीनदमार उऩाध्माम माॊच्मा जन्भळताब्दी लऴााचे औचचतम वाधन
ू आज दद. 25 वप्टें फय, 2016
योजी तमाॊच्मा जमॊती ददनी वकाऱी नागऩयू भशानगयऩामरकेच्मा छत्रऩती मळलाजी भशायाज नलीन प्रळावकीम इभायतीतीर
दारनात ऩॊडडत दीनदमार उऩाध्माम माॊच्मा तैरचचत्राचे अनालयण भशाऩौय श्री.प्रलीण दटके माॊचे ळब
ु शस्ते कयण्मात आरे.
मालेऱी भाजी भशाऩौय ल आभदाय प्रा.अननर वोरे, दक्षषण नागऩयू चे आभदाय ल ळशय बा.ज.ऩा.अध्मष श्री.वध
ु ाकय कोशऱे ,
स्थामी वमभती अध्मष श्री.वध
ु ीय (फॊडु) याऊत, वतताऩष नेता श्री.दमाळॊकय नतलायी, आमक्
ु त श्री.श्रालण शडीकय, ननगभ
वचचल श्री.शरयळ दफ
ु ,े कामा.अमबमॊता डी.डी.जाॊबऱ
ु कय, लैद्मकीम अचधकायी (स्लच्छता) डॉ.प्रदीऩ दावयलाय, ळाखा अमबमॊता
श्रीकाॊत दे ळऩाॊड,े भ.न.ऩा.याष्ट्रीम नागऩयू काऩोये ळन कभाचायी मनु नमनचे वयु े न्द्र दटॊगणे, वलजम पडणलीव, याजु भेश्राभ, याकेळ
चाशाॊदे आदी उऩजस्थत शोते. कामाक्रभाचे वॊचारन वशा.जनवॊऩका अचधकायी श्री.प्रदीऩ खडेनलीव माॊनी केरे.
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घनकचया व्मलस्थाऩनावश वलवलध प्रकल्ऩाांवाठी ताांत्रिक वशकामा कयाले: भशाऩौय प्रलीण
दटके

ICLEI, South Asia, GIZ आणण भ.न.ऩा.भध्मे बत्रऩषीम वाभॊजस्म कयाय. नागऩयू ळशयाचा झऩाटमाने वलकाव
शोत अवन
ू मेथीर जनतेरा जास्तीत-जास्त नागयी वोमी ववु लधा दे ण्मावाठी नागऩयू भशानगयऩामरका प्रमतनळीर अवन
ू
ळशयारा भा. भख्
ु मभॊत्री श्री.दे लेन्द्र पडणलीव तवेच नागऩयू चे खावदाय ल भा.केन्द्रीम ऩरयलशन भॊत्री श्री.ननतीन गडकयी
माॊच्मा रूऩाने वभथा याजकीम नेततृ ल रबरेरे अवन
ू तमाॊच्मा भागादळानाखारी ळशय स्भाटा मवटीकडे लाटचार कयीत आशे .
तमादृश्टीने घनकचया व्मलस्थाऩन, भरननस्वायण प्रकल्ऩ ल जरळद्ध
ु ीकयण मा प्रकल्ऩावश (MSW, STP & WTP) वौय उजाा
(Solar Energy) षेत्रात आऩरे ताॊबत्रक वशकामा अऩेक्षषत अवल्माभऱ
ु े आजच्मा बत्रऩषीम वाभॊजस्म कयायाभऱ
ु े शे उद्दीश्ट
वाध्म शोईर, अवा वलश्लाव भा. भशाऩौय श्री. प्रलीण दटके माॊनी व्मक्त केरा.
ICLEI, South Asia मा वॊस्थेनी बायतातीर 11 ळशयाॊऩक
ै ी नागऩयू ल याजकोट मा दोन ळशयाॊची ‘Integrated Resource Management in India Cities’ The Urban Nexus मा प्रकल्ऩाॊतगात ननलड केरी आशे . मा प्रकल्ऩाॊच्मा ऩत
ा ेवाठी इक्री
ू त
वाऊथ एमळमा (ICLEI South Asia) जभान वयकायच्मा वशकामााने जी.आम.झेड (GIZ) आणण नागऩयू भशानगयऩामरका
(NMC) माॊच्मा दयम्मान आज ददनाॊक 26 वप्टें फय, 2016 योजी वकाऱी 11.00 लाजता भशाऩौय श्री. प्रलीण दटके माॊच्मा
प्रभख
ु उऩजस्थतीत भ.न.ऩा.च्मा छत्रऩती मळलाजी भशायाज नलीन प्रळावकीम इभायतीतीर वबाकषात त्रीऩषीम वाभॊजस्म
कयाय कयण्मात आरा. नागऩयू भशानगयऩामरकेतपे आमक्
ु त श्री.श्रालण शडीकय, ICLEI, South Asia तपे कामाकायी वॊचारक
श्री. इभानी कुभाय तय जी.आम.झेड (GIZ) तपे प्रकल्ऩ वॊचारक श्रीभती रूथ अराफेक माॊनी स्लाषयी केरी ल तमानॊतय
कयायनाम्माचे अदान-प्रदान कयण्मात आरे.
मालेऱी उऩभशाऩौय श्री.वतीळ शोरे, स्थामी वमभती वबाऩती श्री.वध
ु ीय (फॊडु) याऊत, GIZ चे ताॊबत्रक प्रकल्ऩ
वॊचारक यॎ ल्प रॉव, इमल
ू ेरे (EU WELLE) चे ताॊबत्रक वलऴेळस शमफ
ु टा लामनॎन्डव केंद्र वयकायच्मा घनकचया व्मलस्थाऩन
वल्रागाय श्रीभती याचगणी जैन, भ.न.ऩा.चे उऩामक्
ु त श्री.यवलन्द्र दे लतऱे , अचधषक अमबमॊता (जरप्रदाम) ददरीऩ जाभगडे,
कामा.अमबमॊता (जरप्रदाम) श्री. वॊजम गामकलाड, कामा.अमबमॊता (ऩें च प्रकल्ऩ) अननरूद्ध चैगॊजकय, लैद्मकीम अचधकायी
(स्लच्छता) डॉ.प्रदीऩ दावयलाय, उऩ अमबमॊता प्रदीऩ याजगीये , उऩ अमबमॊता याजेळ दऩ
ु ाये आदी उऩजस्थत शोते.
मालेऱी इमल
ु ेरेतपे ताॊबत्रक वलळेऴस शमफ
ु टा लामनॎन्डव माॊनी ऩॉलय ऩॉईंट वादयीकयणाव्दाये Maximum Yield
Technology (MYT) तॊत्रसानाफाफत भादशती ददरी. जी.आम.झेड ने चीन, थामरॊडभध्मे आऩरी ताॊबत्रक वेला घनकचया
व्मलस्थाऩनाकयीता ददरी आशे . मा षेत्रात तमाॊची नैऩण्
ु म प्राप्त केरे आशे . ळास्त्रोक्त ऩध्दतीने घनकचऱ्माची वलल्शे व्शाट
रालन
ू कचया शा टाकाऊ नवन
ु ते उतऩन्नाचे वाधन करून दाखवलण्मात आरे आशे . माकयीता ते नागऩयू ळशयारा वेला
दे ण्माव उतवक
आशे . कचऱ्मालय प्रक्रीमा करून फामोगॎव ननभीती, इॊधन ननमभाती ल वलद्मत
ु
ु ननमभाती करून ते एक
उतऩन्नाचे वाधन शोईर. तमा दृश्टीने नागऩयू ळशयातीर कचऱ्माची गण
ु लतता तऩावणाय आशे त. तमाभध्मे घनकचऱ्माची
ळास्त्रळध्
ु द ऩध्दतीने वलल्शे लाट रालताॊना काफानचे कभीत कभी उतवजान करून वलद्मत
ु ननमभाती कळी कयता मेईर माची
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दे खीर भादशती ददरी.
आमक्
ु त श्री. श्रालण शडीकय माॊनी प्रधानभॊत्री आलाव मोजने अॊतगात वलाांवाठी घये शी वॊकल्ऩना याफवलताॊना
ळशयातीर गरयफाॊची ननलाऱ्माची भोठी वभस्मा रषात घेलन
ू ळशयात ककभान 70 शजाय रोकाॊना ऩयलडणाऱ्मा कभी खचाातीर
घयाची आलश्मकता आशे . तमादृश्टीने फाॊधकाभ षेत्रात कभी खचााच्मा घयाॊना (Affordable House) भागणी अवन
ू मेतमा 2 ते
5 लऴाात ककभान 50 शजाय घये उऩरब्ध करून दे ण्माचा केन्द्रीम ऩरयलशनभॊत्री ल नागऩयू चे खावदाय श्री.ननतीन गडकयी माॊचा
भानव आशे , अवे वाॊचगतरे. तवेच ळशयातीर कचया गोऱा कयताॊना घन कचया, द्रल कचया, शरयत कचया लेगलेगऱा गोऱा
कयणे ल CNG Waste लेगऱा करून वलल्शे लाट रालणे आलश्मक आशे . तवेच तमावाठी Sustainable कचया ददरा ऩादशजे अवे
वाॊचगतरे.
GIZ च्मा प्रकल्ऩ वॊचारक श्रीभती रूथ अराफेका माॊनी बत्रऩषीम वाभॊजस्म कयायाफद्दर आनॊद व्मक्त करून
ताॊबत्रक षेत्रात वशाकामा कयण्माव तमाॊची वॊस्था उतवक
ु अवन
ू आलश्मक अवल्माव माफाफत वॊफॊचधत भ.न.ऩा. अचधकाऱ्माॊना
प्रमळषण दे ण्माची तमायी तमाॊनी दळावलरी.
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भा.
भा.भशाऩौय ल आमक्
ु त माांनी दीषाबूभी ऩरयवयातीर व्मलस्थेची ऩाशणी करून घेतरा
आढाला

भ.न.ऩा. च्मा लतीने भाताकचेयी, आम.टी.आम ददषाबभ
ू ी ऩरयवयात 800 अस्थामी वॊडाव, 100 स्नानगश
ृ े
उबायणाय, वी.वी.टी.व्शी.कॎभेये रालणाय. बावलकाॊची कोणतीशी गैयवोम शोणाय नाशी माची काऱजी घेण्माचे भशाऩौयाॊचे ननदे ळ
राखो फौध्द बावलकाॊचे श्रध्दास्थान अवरेल्मा ऩवलत्र ददबाबभ
ू ी ऩरयवयात नागऩयू भशानगयऩामरकेतपे कयण्मात आरेल्मा
वोमी-ववु लधा ल व्मलस्था माफाफत आज दद. 26 वप्टें फय 2016 योजी भा. भशाऩौय श्री.प्रलीण दटके, स्थामी वमभती वबाऩती
श्री. वध
ु ीय याऊत ल भ.न.ऩा.आमक्
ु त श्री.श्रालण शाडडाकय ल ददषाबभ
ू ी स्भायक वमभतीचे वचचल श्री.वदानॊद पुरझेरे माॊनी
ऩदाचधकायी अचधकायी वभलेत ददषाबभ
ू ी ऩरयवयाचे ननयीषण केरे ल व्मलस्थे वॊदबाात आढाला फैठक घेतरी.
मालेऱी भा. भशाऩौय वभलेत स्थाऩतम वमभतीचे वबाऩती श्री. वनु नर अग्रलार, आयोग्म वमभतीचे वबाऩती
श्री.दे लेन्द्र भेशय, मळषण वमभती वबाऩती श्री. गोऩार फोशये , धॊतोरी झोन वबाऩती श्रीभती वमु भत्रा जाधल, धयभऩेठ झोन
वबाऩती श्रीभती लऴाा ठाकये , अऩय आमक्
ु त श्री. यवलॊद्र कॊु बाये , अऩय आमक्
ु त डॉ. आय.झेड.मवद्दीकी, भख्
ु म अमबमॊता श्री.
उल्शाव दे फडलाय, स्भायक वमभतीचे वदस्म श्री. लवॊतयाल चचकाटे , नगयमॊत्री श्री. भनोज तारेलाय, कामाकायी अमबमॊता वलाश्री.
वॊमज गामकलाड, ददरीऩ जाभगडे, व्शी.आय.ये लतकय, आयोग्म अचधकायी डॉ. ववलता भेश्राभ, डॉ. प्रदीऩ दावयलाय ल इतय
अचधकायी उऩजस्थत शोते.
मानॊतय भा. भशाऩौय माॊनी वला ऩदाचधकायी ल अचधकायी वभलेत ददषाबभ
ु ी स्तुऩ ऩयीवायातीर भख्
ु म वभायोश
स्थऱ तवेच भाता कचेयी, आम.टी.आम. ऩरयवय, अॊधवलद्मारम ल श्रद्धानॊद ऩेठ भागा माची ऩाशणी करुन व्मलस्थेचे
ननरयषण केरे. नागऩयू भशानगयऩामरकेतपे बावलकाॊच्मा भर
ु बत
ु वोमीवोफतच आम.टी. आम. ल अॊधवलद्मारम ऩरयवयात
800 अस्थामी वॊडाव, 100 स्नानगश
ु ी घयाॊची वोम तवेच आम.टी.आम. वभोय बव्म ळामभमाना उबारुन अस्थामी
ृ े ल भत्र
ननलावाची वोम कयण्मात मेत आशे . तवेच मा वला जागेची भा. भशाऩौयाॊनी प्रतमष घटना स्थऱी जाऊन व्मलस्थेचा आढाला
घेतरा. मालेऱी भा. भशाऩौयाॊनी अवे ननदे ळ ददरे कक, अस्थामी ळौचारम ल भत्र
ु ी घयाची ऩाईऩ राईन चा उताय व्मलस्थीत
कया जेणे करुन ऩाईऩ राईन चोकेज शोणाय नाशी ल स्लच्छ यादशर. ऩरयवयात घान वाचनाय नाशी मा फाफत दषता घेण्माव
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वॊफॊचधत अचधकाऱ्माॊना ननदे ळ ददरे. तवेच जरप्रदाम वलबागातपे ददषाबभ
ू ी ऩरयवयात 24 ताव वऩण्माच्मा ऩाण्माची व्मलस्था
ल ददषाबभ
ु ी च्मा चायशी फाजॊन
ु ी ऩाण्माचे टॉ कय वज्ज ठे लण्मा वॊदबाात कामाकायी अमबमॊता जरप्रदाम ल ओ.वी.डब्ल्मच्
ू मा
अचधकाऱ्माॊना ददरे.
जरप्रदाम वलबागातपे ददषाबभ
ू ी ऩरयवयात 220 अस्थामी नऱे रालण्मात मेत आशे . ददषाबभ
ू ी ऩरयवयात वलद्मत
ु
वलबागाने वतकाता घेऊन ददषाबभ
ू ी ऩरयवयाचे चाशयी फाजूकडीर भख्
ु म यस्तमाॊलयीर जस्रट राईट दरु
ु स्त करुन जनये टय
ठे लण्मात माले. वलद्मत
ु टालय उबाया. अवे ननदे ळ भा. भशाऩौयाॊनी कामाकायी अमबमॊता वलद्मत
ृ माॊना ददरे. तवेच 7 जनये टय
ल ददषाबभ
ू ीच्मा चायशी चौकात ल कामाक्रभ दठकाणी वी.वी.टी.व्शी.कॎभेये रालण्मात माले वला कॎभेयेचे टे स्टीॊग करून घ्मा
अवेशी ननदे ळ ददरेत. वाभान्म प्रळावन वलबागातपे वयू षा गाडा ततऩय ठे ला ल भ.न.ऩा.तपे ननमॊत्रण कष उबारून वॊफॊधीत
अचधकाऱ्माॊचे नाॊल ल भोफाईर क्रभाॊकाचे नालाचे परक ननमॊत्रण कषात रालण्मावॊदबाात ननदे ळ ददरेत. तवेच पुड
झोनकयीता जागा ननजश्चत कया. यस्तमालय खड्डे अवरेल्मा यस्तमाॊची डागडूजी करून ऩॎचळ
े बया, जागेची रेलरीॊग कया, अवे
ननदे ळ भख्
ु म अमबमॊता श्री. उल्शाव दे फडलाय माॊना ददरे.
स्लच्छतेच्मा वॊदबाात आयोग्म वलबागातपे ददषाबभ
ू ी ऩरयवय स्लच्छ याशाला माकरयता कचयाऩेटी (डस्टबफन),
कॊटे नय, कचयाटऩ, भोफाईर टॉमरेट आणण टॉमरेट रा जाण्मावाठी बावलकाॊना ऩाणी वशज घेता मेईर माकरयता प्रतमेक
टॉमरेट जलऱ छोटमा प्रास्टीकच्मा फादल्मा ठे ला ल नऱ जोडणी कया तवेच ददषाबभ
ू ी ऩरयवयातीर दक
ु ानदाय, चशा शॉटे र
ल स्टॉर लाल्माॊना दक
ु ानातीर कचया प्रेट, प्राजस्टक शे कचया कॊु डीतच टाकण्मावॊदबाात वच
ु ना द्मा जेणे करुन यस्तमालय
ल पुटऩाथलय कचया वाचनाय नाशी तवे वॊऩण
ु ा ऩरयवयात ककटकनाळक औऴधाची पलायणी कया ल कचया कॊु डीची वॊख्मा
लाढला अवे ननदे ळ आयोग्म अचधकायी डॉ. प्रदीऩ दावयलाय ल कणक रयवोववेचे श्री. कभरेळ ळभाा माॊना ददरे. ऩरयवयातीर
भोठमा प्रभाणात गलत ल झाडे झड
ू ऩे लाढल्माभऱ
ु े जे.वी.फी. भमळन राऊन वॊऩण
ु ा ऩरयवय स्लच्छ कयण्माच्मा वॊदबाात
आयोग्म अचधकायी डॉ. प्रददऩ दावयलाय माॊना ननदे ळ ददरेत. अजग्नळभक वलबागातपे पामय टें डय अजग्नळभन वलबागाच्मा
गाडमा चायशी फाजर
ा ठे लण्माचे ननदे ळ अजग्नळाभक अचधकाऱ्माॊना ददरे. तवेच
ू ा ठे ला ल आऩतती व्मलस्थाऩण ननमोजनऩल
ू क
भ.न.ऩा. ननमॊत्रण कषा जलऱ ल ऩोरीव ल पामय कॊरोर कषाजलऱ 108 दश अतमाधनु नक आकस्भीत रूग्णलादशका वेला
ततऩय ठे ला अवेशी ननदे ळ भा. भशाऩौय माॊनी ददरे.
मालेऱी भा.भशाऩौय माॊनी ददषाबभ
ू ी स्भायक वमभतीच्मा कामाारमात स्भायक वमभतीचे वचचल भा.श्री.वदानॊद
पुरझेरे वदस्म वलजम चचकाटे माॊचे वभलेत स्थामी वमभती वबाऩती श्री. वध
ु ीय (फॊडु) याऊत ल भ.न.ऩा.आमक्
ु त श्री.श्रालण
शडडाकय ल भ.न.ऩा.च्मा वला लरयष्ट्ठ अचधकाऱ्माॊवभलेत ल स्भायक वमभतीच्मा ऩदाचधकाऱ्माॊवभलेत फैठक घेऊन चचाा केरी.
ददषाबभ
ू ीलय मेणाऱ्मा राखो बावलकाॊना भ.न.ऩा.तपे भर
ू बत
ू वख
ू ववू लधा ऩयू ला वलबाग प्रभख
ु ाॊना ददरेरी जफाफदायी लेऱेच्मा
आत ऩण
ू ा कया. शे वला वलवलध काभे ल वख
ु ववु लधा लेऱेच्मा आत ऩण
ु ा कया जेणे करुन ददषाबभ
ू ीलय मेणाऱ्मा बावलकाॊना
कोणताशी त्राव शोऊ नमे माची काऱजी घेण्माचे वॊफचॊ धत वलबाग प्रभख
ु ाॊना भा. भशाऩौय श्री.प्रलीण दटके माॊनी ननदे ळ ददरे.
मालेऱी भशाऩौयाॊवभलेत वशा. आमक्
ु त श्री. वब
ु ाऴ जमदे ल, वशा. आमक्
ु त श्री. भशे ळ भोयोणे, जनवऩॊका
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अचधकायी श्री. अळोक कोल्शटकय, शॉटमभक्व प्राॊट वलबागाचे अमबमॊता श्री. उज्लर राॊजेलाय, कणक रयवोवेव भॎनेजभें टचे
श्री. कभरेळ ळभाा, ओ.वी.डब्ल्मच
ू े श्री. कॉरया, आॊफेडकय भशावलद्मारमाचे उऩप्राचामा श्री. प्रा.ए.ऩी. जोळी, उऩप्राचामा श्री.
कफीय याऊऱकय, उऩअमबमॊता श्री. ककळोय खात्री, उऩअमबमॊता श्री.भनोज गणलीय, उऩअमबमॊता श्री.लाटऩाडे, वलद्मत
ु अमबमॊता
तायाऩयू े , झोनर अचधकायी श्री.ऩी.टी.टें बेकय, श्री.ननरु बगत ल वॊफॊधीत वलबागाचे फशूवख्
ॊ म अचधकायी उऩजस्थत शोते.

