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याधाकृष्णन वायखा आदळश अंगी फाऱगा - भशाऩौय नंदा जजचकाय

भनऩाच्मा तीन शळषकांना ‘आदळश शळषक ऩयु स्काय’ उल्रेखनीम काभगगयीफद्दर १२ शळषकांचा गौयल
शळषकाॊनी वलवऩल्री याधाकृष्णन माॊचा आदळव आचयणात आणाला. तमाॊच्मावायखे आऩरे चरयत्र अवाले माचा प्रमतन
कयाला. आऩल्मा आचयणातूनच वलद्मार्थमाांलय वॊस्काय घडतात ल वलद्माथी घडत अवतो, अवे प्रततऩादन भशाऩौय नॊदा
जजचकाय माॊनी केरे.
भशानगयऩाशरकेच्मा शळषण वलबागातपे शळषक ददन वभायॊ ब भॊगऱलायी (ता.५) वलदबव वादशतम वॊघाच्मा वाॊस्कृततक
वबागश
ृ ात ऩाय ऩाडरा. तमाप्रवॊगी तमा फोरत शोतमा. मालेऱी व्मावऩीठालय शळषक ऩरयऴदे चे आभदाय नागो गाणाय,
उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, वलयोधी ऩष नेते तानाजी लनले, शळषण वशभती वबाऩती ददरीऩ ददले, क्रीडा वशभती वबाऩती
नागेळ वशाये , उऩवबाऩती प्रभोद तबाने, स्थाऩतम ल प्रकल्ऩ वशभती वबाऩती वॊजम फॊगारे, धयभऩेठ झोन वबाऩती रूऩा
याम, भनऩातीर बाजऩच्मा प्रतोद ददव्मा धयु डे, शळषण वशभती वदस्म याजेंद्र वोनकुवये , उज्जज्जलरा फनकय, प्रशभरा भॊथयानी,
नगयवेलक वन
ु ीर दशयणलाय, नगयवेवलका उज्जज्जलरा ळभाव, शळषणाधधकायी वॊध्मा भेडऩल्रीलाय, शळषक वॊघटनेचे अध्मष
याजेळ गलये प्राभख्
ु माने उऩजस्थत शोते.
ऩढ
ु े फोरताना भशाऩौय म्शणाल्मा, भशानगयऩाशरकेच्मा वलद्माथाांना घडवलण्मात भनऩाच्मा शळषकाॊचे मोगदान ळॊबय
टक्के आशे . तमाफद्दर भी तमाॊचे प्रथभ कौतक
ु कयते. शळषकाॊनी वलद्मार्थमाांना घडवलताना ळारेम शळषणाफयोफयच तमाॊचा
वलाांगीण वलकाव कवा शोईर मा दृष्टीने प्रमतन केरे ऩादशजे. आज भनऩाच्मा ळाऱाॊची अलस्था बफकट आशे . तमाचा दजाव
वध
ु ायण्मात शळषकाॊची बशू भका शी भशततलाची आशे . भशानगयऩाशरकेचे नाल कवे उॊ चालेर मावाठी वलळेऴ प्रमतन केरे ऩादशजे .
भनऩाच्मा ळाऱाॊचे नाल दे ळातीर ऩदशल्मा १० ळाऱाॊभध्मे माले, अवे भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव माॊचे स्लप्न आशे . ते स्लप्न
नक्कीच ऩण
ू व कयण्माचा प्रमतन भनऩाचे शळषक कयतीर, अवा वलश्लाव तमाॊनी व्मक्त केरा.
शळषक ऩरयऴदे चे आभदाय नागो गाणाय म्शणारे, भी भनऩाच्मा ळाऱे भऱ
ु े च घडरो. भाझी ओऱख तनभावण करून
दे ण्मात भनऩाच्मा ळाऱे चे मोगदान भोराचे आशे . शळषण वलबागाच्मा झारेल्मा दद
े य नव
ु े ळल
ु तीच चचाव न कयता तमारा कवे
वध
ु ायता मेईर मावाठी प्रमतन कया, अवा वल्रा तमाॊनी मालेऱी फोरताना ददरा. वध्मा खावगी ळाऱे चे लाढते प्रस्थ शे
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आऩल्मावभोयीर आव्शान आशे . तमा आव्शाॊनाना ऩेरत शळषकाॊनी आऩरे कतवव्म ऩाय ऩाडत आऩल्मालयची जफाफदायी तनष्ठे ने
ऩाय ऩाडाली. अवे केल्माव भनऩाच्मा ळाऱाॊचे स्थान नक्कीच उॊ चालेर अवा वलश्लाव तमाॊनी मालेऱी फोरताना व्मक्त केरा.
वलयोधी ऩष नेते तानाजी लनले माॊनी भशानगयऩाशरकेच्मा शळषण वलबागाने घेतरेरे कष्ट शे खयॊ च दखर घेण्माजोगे आशे .
भनऩाच्मा ळाऱाॊचे नाल उॊ चालण्माचे वाभर्थमव तमाॊच्मात अवल्माचे वाॊधगतरे.
शळषक ददनाचे औधचतम वाधन
ू प्रवॊगी भनऩाच्मा वॊजमनगय दशॊदी भाध्माशभक ळाऱे चे वध
ु ाकय आभधये , भतनऴा
भोगरेलाय, अळोक चौधयी माॊना ‘आदळव शळषक ऩयु स्काय’ प्रदान कयण्मात आरा. शळषण षेत्रात उल्रेखनीम कामव
केल्माफद्दर १२ शळषकाॊचा वतकाय कयण्मात आरा. वन २०१६-२०१७ मा ळैषणणक वत्रात वेलातनलतृ त झारेल्मा शळषकाॊचाशी
मालेऱी वतकाय कयण्मात आरा. ३१ जर
ु ै २०१७ रा याजू डोनायकय माॊच्माकडे आग रागरी शोती. तेव्शा दग
ु ाव नगय
भाध्माशभक ळाऱे चा वलद्माथी अवलनाळ ळेंडे माने धाडव दाखलन
ू तमा घयातीर इरेक्रीक स्लीच ल शवरेंडयचे कॉक फॊद केरे.
आत अडकरेल्मा ३ भदशराॊना वख
ु रूऩ फाशे य काढरे. मा तमाच्मा धाडवाफद्दर तमाचा वतकाय भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊच्मा
शस्ते कयण्मात आरा.
प्रायॊ बी दीऩप्रज्जलरनाने कामवक्रभाचे वयु लात झारी. भान्मलयाॊचे स्लागत शळषणाधधकायी वॊध्मा भेडऩल्रीलाय, वशामक
शळषणाधधकायी कुवभ
चाऩरेकय, क्रीडा तनयीषक नये ळ चौधयी, वौ. दे ळकय माॊनी केरे. मालेऱी भनाऩातीर ळाऱे च्मा
ू
वलद्माथाांनी गणऩती अथलवळीऴव ल स्लागत गीत वादय केरे. कामवक्रभाचे वॊचारन भधु आव्शाड माॊनी केरे. आबाय क्रीडा
तनयीषक नये ळ चौधयी माॊनी भानरे. याष्रगीताने कामवक्रभाची वाॊगता झारी.
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आमक
ु तांनी केरी प्रबाग दोनची ऩाशणी - नगयवेलकांनी दाखवलरेल्मा वभस्माची घेतरी
गंबीय दखर

स्लच्छता, यस्ते, अततक्रभणावंदबाशत ददरेल्मा तनदे ळांचा घेणाय १५ ददलवांनी आढाला
आळीनगय झोन अॊतगवत मेत अवरेल्मा प्रबाग क्र. दोनभधीर वभस्माॊची भनऩा आमक्
ु त अजश्लन भद
ु गर माॊनी
ळतनलायी (ता.९) ऩाशणी केरी. नगयवेलकाॊनी दाखवलरेल्मा वभस्माॊची गॊबीय दखर घेत तमा तातडीने वोडवलण्माचे तनदे ळ
वॊफॊधधत अधधकाऱमाॊना ददरे. वदय वभस्मा वट
ु ल्मा की नाशी माची ऩाशणी ते १५ ददलवाॊनी कयणाऱ आशे त.
आमक्
ु त अजश्लन भद
ु गर माॊच्मावोफत वलयोधी ऩष नेते तानाजी लनले, झोन वबाऩती बाग्मश्री कानतोड़े, नगयवेलक
भनोज वाॊगोऱे , ददनेळ मादल, जजतें द्र घोडेस्लाय, नगयवेवलका बालना रोणाये स्नेशा तनकोवे, भनऩाचे अधीषक अशबमॊता
दीऩक वोनटक्के, कामवकायी अशबमॊता याजेळ बत
ू कय, वशामक आमक्
ु त वलजम शुभणे, उऩअशबमॊता वलजम कडू, जनवॊऩकव
अधधकायी अळोक कोल्शटकय, झोनर आयोग्म अधधकायी धनयाज यॊ गायी, उऩअशबमॊता अतनर नागददले, ओवीडब्लल्मच
ू े डेरीगेट
यतनाकय ऩॊचबाई, वॊतोऴ रोणाये , याकेळ तनकोवे उऩजस्थत शोते.
मा दौऱमात आमक्
ु ताॊनी प्राभख्
ु माने गडय राइन, तमातून यस्तमालय मेणाये ऩाणी, अततक्रभणाभऱ
ु े चोक झारेल्मा
नाल्मा, यस्तमालयीर खड्डे, लाशन ऩार्कांग भऱ
ु े फॊद झारेरे यस्ते, कामावदेळ तनघन
ू शी काभ न वरू
ु झारेल्मा वीभें ट यस्तमाचे
रोकेळन, फॊद अवरेरे ऩथददले आदीॊची ऩाशणी केरी. ग्राभीण ऩोशरव भख्
ु मारमाजलऱीर ऩाटणकय चौक मेथे भटन भाकेटचे
अततक्रभण आशे . तमाॊनी नाल्मा फॊद केल्माने आजफ
ु ाजच्
ु मा खारी प्रॉटलय ऩाणी वाचरे शोते. अततक्रभण तातडीने काढून
ऩाण्माचा तनचया कयण्माचे तनदे ळ आमक्
ु त भद
ु गर माॊनी ददरे. आभवय टालय ते रयॊग योड वीभें ट योडचे काभ अद्माऩ वरू
ु
झारे नाशी. काभ वरू
ु कयण्मात ताॊबत्रक अडचण अवेर तय तातडीने खड्डे फज
ु वलण्माचे तनदे ळ तमाॊनी ददरे. काच पॎक्टयी,
नायी फव स्टॉऩ, यभाई नगय डब्लल्मव
ू ीएर योड ऩरयवयात उभ्मा अवणाऱमा जड़ लाशनाॊभऱ
ु े नागरयकाॊना प्रचॊड त्राव शोतो.
लाशन चारक अये याली कयतात. मावॊदबावत नागरयकाॊनी तक्राय कयताच आमक्
ु त अजश्लन भद
ु गर माॊनी लरयष्ठ ऩोशरव
अधधकाऱमाॊना भ्रभणध्लतनद्लाये प्रकयणाचे गाॊबीमव वाॊधगतरे. प्रायॊ बी वॊफॊधधत लाशन भारकाॊना वभजालन
ू वाॊगा. नवेर
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वभजत तय ऩोशरवात तक्राय कया, अवे तनदे ळ श्री. भद
ु गर माॊनी वशामक आमक्
ु त शुभणे माॊना ददरे. यभाई नगय ते
डब्लल्मव
ू ीएर योड, काभगाय नगय ते फध
ु लाय फाजाय योड आदी दठकाणी वाचरेरे ऩाणी जेवीफीद्लाये लऱवलण्माचे तनदे ळ तमाॊनी
झोनर आयोग्म अधधकायी यॊ गायी माॊना ददरे.
म्शाडा कॉरनी ते गुरुनानक कॉरेज तवेच काभगाय नगय मेथीर यस्ता नागऩयू वध
ु ाय प्रन्मावने काशी भदशन्माऩल
ू ीच
तमाय केरा. भात्र तमा यस्तमालय भोठभोठे खड्ढे झारे अवल्माचे नगयवेलकाॊनी आमक्
ु ताॊच्मा तनदळवनाव आणून ददरे.
आमक्
ु त भद
ु गर माॊनी नावप्र
ु चे श्री. गुज्जजरलाय माॊना माफाफत भ्रभणध्लतनद्लाये भादशती दे ऊन आलश्मक ती कामवलाशी
कयण्मावॊदबावत चचाव केरी. म्शाडा कॉरनीजलऱीर यस्तमालय लायॊ लाय ऩाणी वाचत अवल्माभऱ
ु े यस्ता खयाफ शोतो. तमालय
स्थामी उऩाम म्शणन
ू रॊ क राइनचे काभ तातडीने कयण्माचे तनदे ळशी तमाॊनी ददरे.
खुल्मा बख
ू ंड भारकांना दे णाय नोटीव
प्रबाग क्र. दोन भधीर अनेक रयक्त बख
ू ॊडालय घाणीचे वाम्राज्जम आशे . अनेक ददलवाॊऩावन
ू ऩाणी वाचरे अवल्माने
ऩरयवयातीर नागरयकाॊच्मा आयोग्मारा धोका शोऊ ळकतो शी बीती व्मक्त कयीत आमक्
ु त भद
ु गर माॊनी अळा बख
ू ॊड
भारकाॊना तातडीने नोटीव फजालण्माचे तनदे ळ ददरे. प्रततवाद शभऱारा नाशी तय कठोय कायलाई कयण्माचे तनदे ळशी वॊफॊधधत
अधधकाऱमाॊना ददरे.
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वलबागीम क्रीडा स्ऩधेवाठी क्रीडा वंकूर वज्ज

वलदबाशतीर ऩदशल्मा शवंथेदटक ट्रॅ कची भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी केरी ऩशाणी
वलबागीम र्क्रडा स्ऩधेवाठी भानकाऩयू मेथीर क्रीडा वॊकूर वज्जज झारे आशे . नव्माने तमाय कयण्मात आरेल्मा
वलदबावतीर ऩदशल्मा अद्ममालत शवॊथेदटक रकची ऩाशणी भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊनी वोभलायी (ता.१) रा केरी. मालेऱी
तमाॊच्मावभलेत क्रीडा वशभती वबाऩती नागेळ वशाये , उऩवबाऩती प्रभोद तबाने, भशायाष्र ळावनाचे क्रीडा वलबागाचे
उऩवॊचारक वब
ु ाऴ ये लतकय, नागऩयू ॲथरॎ दटक्व अवोशवएळनच्मा वदस्मा अचवना र्कट्टे लाय प्राभख्
ु माने उऩजस्थत शोते.
वलबागीम ॲथरॎ दटक्व स्ऩधाव १६,१७ वप्टें फय योजी आमोजजत कयण्मात आरेल्मा आशे त. तमावाठी शा रॎ क तमाय झारेरा
अवन
ू वलदबावतीर ऩदशरा शवॊथेदटक अद्ममालत रॎ क तमाय कयण्मात आरेरा आशे . शा रॎ क उद्घाटनाच्मा प्रततषेत अवन
ू
रलकयात रलकय माचे उद्घाटन कयण्मात माले, अळी वलनॊती ये लतकय माॊनी भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊना केरी. तमालय
भशाऩौयाॊनी भख्
ु मभॊत्रमाॊळी फोरन
ु तायीख ठयल,ू अवे आश्लावन ददरे. मा दठकाणी ऩॎव्शे शरमनशी तमाय कयण्मात मेणाय आशे .
तमा फाॊधकाभाचीदे खीर ऩाशणी भशाऩौयाॊनी केरी.
अवा आशे नला ॲथरेदटकव ट्रॅ क
भानकाऩयू मेथे नव्माने तमाय कयण्मात आरेरा ॲथरेदटक्व रॎ क शा वॊऩण
ू व शवॊथेदटक अवन
ू ऩण्
ु माच्मा फारेलाडी स्टे डडमभच्मा
धयतीलय फनवलण्मात आरा आशे . मेथे नव्मा अद्ममालत वलद्मत
ु ववु लधा अवणाय अवन
ू फ्रड राईटची व्मलस्था अवणाय
आशे . तमाभध्मे जशभनीत आत ऩाण्माचे जस्प्रॊकर रालण्मात आरे अवन
ू जेणेकरून ऩाणी रॎ कलय वाचणाय नाशी माची दे खीर
काऱजी घेण्मात आरी आशे .
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स्लच्छता आणण वुयषेरा प्राधान्म द्मा : भशाऩौय नंदा जजचकाय

दीषाबभ
ू ीलयीर धम्भचक्र प्रलतशन ददन तमायीवंदबाशत आढाला फैठक
नागऩयु ातीर ऩवलत्र दीषाबभ
ू ीलय शोणाया धम्भचक्र प्रलतवन ददन वोशऱा नागऩयू ची ओऱख जगबयात करून दे णाया
वोशऱा आशे . मा वोशळ्मात दे ळबयातून मेणाऱमा बावलकाॊची मोग्म व्मलस्था कयण्मावॊदबावत ततऩय याशाले. दीषाबभ
ू ी
ऩरयवयाची स्लच्छता आणण वयु षेरा प्राधान्म द्मा. कुठरीशी अनधु चत घटना शोणाय नाशी माची काऱजी घ्मा, अवे तनदे ळ
भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊनी ददरे.
धम्भचक्र प्रलतवन ददनातनशभतत दीषाबभ
ू ीलय शोणाऱमा वोशळ्मात वशबागी शोण्मावाठी मेणाऱमा नागरयकाॊच्मा
व्मलस्थेवॊदबावत आढाला घेण्मावाठी नागऩयू भशानगय ऩाशरका भख्
स्भत
ु मारमातीर डॉ. ऩॊजाफयाल दे ळभख
ु
ृ ी वबागश
ृ ात
फैठकीचे आमोजन कयण्मात आरे शोते. माप्रवॊगी तमा फोरत शोतमा.
भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊच्मावश उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वशभती वबाऩती वॊदीऩ जाधल, वतता ऩष
नेता वॊदीऩ जोळी, आमक्
व घटक
ु त अजश्लन भद
ु गर, स्थाऩतम ल प्रकल्ऩ वलळेऴ वशभतीचे वबाऩती वॊजम फॊगारे, दफ
ु र
वशभतीचे वबाऩती भशें द्र धनवलजम, बाजऩच्मा भनऩातीर प्रतोद ददव्मा धयु डे, धयभऩेठ झोन वबाऩती रुऩा याम, स्थामी
वशभतीचे वदस्म नगयवेलक भनोज वाॊगोऱे , अततरयक्त आमक्
ु त आय. झेड. शवद्दीकी, अततरयक्त आमक्
ु त यलीॊद्र कॊु बाये ,
अततरयक्त उऩामक्
े ालकय, भख्
ु त जमॊत दाॊडग
ु म अशबमॊता वलजम फनगीयलाय उऩजस्थत शोते.
भशाऩौय नॊदा जजचकाय, आमक्
ु त अजश्लन भद
ु गर आणण ऩदाधधकाऱमाॊनी अधधकाऱमाॊकडून दीषाबभ
ू ीलयीर तमायीचा
आढाला घेतरा. अधधकाऱमाॊनी ददरेल्मा भादशतीनव
ु ाय, धम्भचक्र प्रलतवन ददन वोशळ्मावाठी आम.टी.आम., जेर ऩरयवय, भाता
कचेयी, दीषाबभ
ू ी मावश इतय दठकाणी ७१० ळौचारमे, ७० स्नानगश
ु ाये
ृ ाॊची व्मलस्था कयण्मात मेत आशे . आमटीआम मेथे वभ
वात शजाय चौयव पुटाचा ऩें डार टाकण्मात मेत अवन
ू तेथे बावलकाॊच्मा याशण्माची व्मलस्था कयण्मात मेईर. आयोग्म
वलबागाची टीभ २९ वप्टें फय ते १ ऑक्टोफय ऩमांत २४ ताव नागरयकाॊच्मा वेलेत ततऩय अवेर. २४ ताव ऩाण्माची व्मलस्था
कयण्मावाठी काशी दठकाणी वभ
ु ाये २२० तातऩयु ते नऱ फववलण्मात मेणाय आशे त. ज्जमा-ज्जमा दठकाणी बोजनदान आशे तेथे
आणण प्माऊवाठी टॉ कयने ऩाणी ऩयु वलण्मात मेणाय आशे . काशी दठकाणी नऱ अवरेल्मा ऩीव्शीवीच्मा टाक्मात उबायण्मात
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मेणाय आशे त. दीषाबभ
ू ीऩमांत मेण्मावाठी नागरयकाॊनी भनऩाची ‘आऩरी फव’ वेला दे णाय आशे त. दीषाबभ
ू ी ते ड्रॎगन ऩॎरेव
अळा वभ
ु ाये ५० ‘आऩरी फव’ बावलकाॊच्मा वेलेत याशणाय आशे त. दीषाबभ
ू ी ऩरयवयात ऩयू क प्रकाळ व्मलस्था कयण्मात मेणाय
आशे . वभ
ु ाये २२५ ते २५० फ्रड राईट, १० जनये टय आणण लेऱोलेऱी ऩोशरव वलबागाकडून दे ण्मात मेणाऱमा वच
ू ना
बावलकाॊऩमांत ऩोशोचण्मावाठी वाऊॊडची व्मलस्था प्रकाळ वलबागातपे कयण्मात मेणाय आशे . वीवीटीव्शीची व्मलस्था माऩल
ू ीच
झारेरी आशे . दीषाबभ
ू ीकडे मेणाऱमा यस्तमाॊलयीर खड्डे आठ ददलवाॊत फज
ु वलण्मात मेईर, अळी भादशती अधधकाऱमाॊनी ददरी.
अजग्नळभन वलबाग ऩोशरवाॊच्मा वशकामावने आऩतती तनलायण कष उबायणाय आशे . ऩोटे फर पामय एजक्स्टॊ ग्मळ
ु य आणण
व्शॉरेंदटमयवद्ध
ु ा दठकदठकाणी कामवयत याशणाय अवल्माची भादशती अधधकाऱमाॊनी ददरी. मालेऱी अधीषक अशबमॊता दीऩक
वोनटक्के, कामवकायी अशबमॊता (जरप्रदाम) वॊजम गामकलाड, कामवकायी अशबमॊता (प्रकल्ऩ) नये ळ फोयकय, कामवकायी
अशबमॊता (लाशतक
ू ) डी.डी. जाॊबऱ
ु कय, कामवकायी अशबमॊता (वलद्मत
ु ) एव.फी. जैस्लार, कामवकायी अशबमॊता (शॉटशभक्व
प्रान्ट) याजेळ बत
ू कय, कामवकायी अशबमॊता अतनरुद्ध चौगॊजकय, आयोग्म अधधकायी (स्लच्छता) डॉ. प्रदीऩ दावयलाय,
लैद्मकीम अधधकायी डॉ. वलजम जोळी, प्रभख
ु अजग्नळभन अधधकायी याजेंद्र उचके, वलकाव अशबमॊता वतीळ नेयऱ, धयभऩेठ
झोनचे वशामक आमक्
ु त भशे ळ भोयोणे, धॊतोरी झोनचे वशामक आमक्
ु त गणेळ याठोड, जनवॊऩकव अधधकायी अळोक
कोल्शटकय आदी उऩजस्थत शोते.

स्लच्छतेची काऱजी घ्मा : वंदीऩ जाधल
धम्भचक्र प्रलतवन ददनावाठी तमाय कयण्मात मेणाऱमा तातऩयु तमा स्लरूऩातीर ळौचारमातीर भरब्लमाची कामवक्रभानॊतय
तातडीने वलल्शे लाट रालण्माची वच
ू ना वतताऩष नेते वॊदीऩ जाधल माॊनी आयोग्म वलबागाच्मा अधधकाऱमाॊना केरी. ऩाऊव
मेण्माची ळक्मता रषात घेता ळाऱा, खावगी जागा, ळावकीम जागा, वभाजबलन आदी ऩमावमी जागाॊच्मा व्मलस्थेचे
तनमोजन कयण्मात माले, अळी वच
ू नाशी तमाॊनी केरी.

यस्ते तातडीने खुरे कयाले : आमक
ु त अजवलन भद
ु गर
दीषाबभ
ू ीकडे मेणाऱमा वेंरर फाजाय योडलयीर पुटऩाथचे काभ, भशायाजफागकडून कल्ऩना बफजल्डॊगकडून मेणाऱमा यस्तमाची
दे खबार दरु
ु स्ती करून तातडीने शे यस्ते दशु े यी लाशतक
ु ीवाठी खुरे कयाले. यशाटे कॉरनी ते अजनी स्टे ळनकडे जाणाऱमा
यस्तमावॊदबावत भेरोरा ऩत्र दे ऊन तातडीने तमाचे वऩाटीकयण कयण्माचे तनदे ळ दे ण्मात आरे आशे त. ऩालवाची ळक्मता
रषात घेऊन ळावकीम इभायती, भनऩाच्मा आणण खावगी ळाऱाॊची भादशती घेऊन तमा ताब्लमात घेण्माचे तनदे ळशी तमाॊनी
वशामक आमक्
ु ताॊना ददरे. अततरयक्त भोफाईर ळौचारम, प्रतमेक ददलळी ऩरयवयाची स्लच्छता शोईर तमाची काऱजी, आयोग्म
व्मलस्था ततऩय ठे लण्माचे तनदे ळशी तमाॊनी ददरे. नागरयकाॊना वोमीचे व्शाले मावाठी ददळादळवक परक रालण्माचे तनदे ळशी
तमाॊनी ददरे.
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याष्ट्रऩती याभ नाथ कोवलंद मांच्मा शस्ते २२ रा कवललमश वयु े ळ बट वबागशृ ाचे रोकाऩशण

नागऩयू च्मा शळयऩेचात भानाचा तुया : भशायाष्ट्रातीर वलाशगधक षभतेचे प्रेषागश
ृ
नागऩयू भशानगयऩाशरकेच्मा लतीने ये ळीभफाग मेथे तनशभवत लास्तुकरेचा उतकृष्ट नभन
ु ा अवरेरे आणण नागऩयू च्मा
शळयऩेचात भानाचा तयु ा योलणाये कवललमव वयु े ळ बट वाॊस्कृततक वबागश
ु ायी ४.१५ लाजता
ृ ाचे रोकाऩवण २२ वप्टें फय योजी दऩ
याष्रऩती भा. याभ नाथ कोवलॊद माॊच्मा शस्ते शोणाय आशे .
कवललमव वयु े ळ बट वबागश
ृ ात आमोजजत कामवक्रभाच्मा अध्मषस्थानी भशायाष्राचे याज्जमऩार चे.वलद्मावागय याल
याशतीर. याज्जमाचे भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव, केंद्रीम भॊत्री, यस्ते लाशतक
ू , भशाभागव, जशाजफाॊधणी,जरस्त्रोत, नदी वलकाव ल
गॊगा ळद्ध
ु ीकयण भॊत्री तनतीन गडकयी, याज्जमाचे ऊजावभॊत्री आणण नागऩयू जजल््माचे ऩारकभॊत्री चॊद्रळेखय फालनकुऱे माॊची
मालेऱी प्रभख
ु उऩजस्थती याशीर.
यशवकांवाठी ऩद्भश्री ऩद्भजा पेणाणी मांच्मा कामशक्रभाची बेट
कवललमव वयु े ळ बट वबागश
ृ रोकाऩवण वोशळ्मानॊतय नागऩयू भशानगयऩाशरकेच्मा लतीने यशवकाॊना ऩदशरालदशरा
वाॊस्कृततक नजयाणा गातमका ऩद्भश्री ऩद्भजा पेणाणी माॊच्मा कामवक्रभाच्मा रूऩाने शभऱणाय आशे . रोकाऩवण वोशळ्मानॊतय
वामॊकाऱी ७ लाजता ‘केव्शा तयी ऩशाटे ...’ मा कामवक्रभाचे आमोजन कयण्मात आरे आशे . कवललमव वयु े ळ बट माॊच्मा काव्म
आणण गझर गामनाचा तवेच तमाॊच्मा खाव ऩत्राॊचा स्भतृ तगॊध गातमका ऩद्भजा पेणाणी-जोगऱे कय ्मा कामवक्रभाच्मा
भाध्मभातून उरगडतीर. वदय कामवक्रभावाठी वभोयच्मा याॊगेतीर १०० खुच्माव याखील याशतीर. नागऩयू कय यशवकाॊवाठी शा
कामवक्रभ वलनाभल्
ू म अवन
ू यशवकाॊनी तमाचा राब घेण्माचे आलाशन भशाऩौय नॊदा जजचकाय आणण आमक्
ु त अजश्लन भद
ु गर
माॊनी केरे आशे .
ये ळीभफाग भैदानालय थेट प्रषेऩण
कामवक्रभस्थऱ अवरेल्मा वबागश
ृ ाची आवन षभता दोन शजाय अवल्माने अनेक नागरयकाॊना वबागश
ृ उद्घाटनाचे
लेऱी आत उऩजस्थत याशता मेणाय नाशी. तमाभऱ
ु े ळशयातीर नागरयकाॊना भा. याष्रऩतीॊच्मा शस्ते रोकाऩवण शोणाऱमा कवललमव
वयु े ळ बट वबागश
ु लता माला मावाठी ये ळीभफाग भैदानालय एरईडीद्लाये थेट प्रषेऩणाची व्मलस्था
ृ ाचा रोकाऩवण वोशऱा अनब
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कयण्मात आरी आशे . वभ
ु ाये तीन शजाय नागरयकाॊना एकाच लेऱी शा वोशऱा अनब
ु लता मेणाय आशे . मा व्मततरयक्त नागऩयू
ळशयातीर चौकाचौकात स्भाटव शवटी प्रकल्ऩाॊतगवत रालण्मात आरेल्मा जव्शङीओ स्क्रीनलयशी (व्शीएभएव) कामवक्रभाचे थेट
प्रषेऩण शोणाय आशे .
पेवफक
ु राईव्श
नागऩयू भशानगयऩाशरकेच्मा अधधकृत पेवफक
ु ऩेजलयशी रोकाऩवण वोशळ्माचे थेट प्रषेऩण कयण्मात मेईर. माभऱ
ु े
नागऩयू वश दे ळबयातीर रोकाॊना शा वोशऱा ‘राईव्श’ अनब
ु लता मेणाय आशे . पेवफक
ु रॉग इन करून @nmcngp अथला
Nagpur Municipal Corporation मा अधधकृत ऩेजलय शा वोशऱा फघता मेईर. ये ळीभफाग भैदानालयीर थेट प्रषेऩण, स्भाटव
शवटी स्क्रीनलयीर थेट प्रषेऩण आणण पेवफक
ु राईव्शच्मा भाध्मभातन
ू नागऩयू कयाॊनी मा ऐततशाशवक षणाचे वाषीदाय व्शाले,
अवे आलाशन भशाऩौय नॊदा जजचकाय, उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वशभती वबाऩती वॊदीऩ जाधल, वतताऩष नेते
वॊदीऩ जोळी आणण आमक्
ु त अजश्लन भद
ु गर माॊनी केरे आशे .
कवललमश वयु े ळ बट वबागश
ु रेचा उत्कृष्ट नभन
ु ा
ृ : लास्तक
नागऩयू ळशयातीर भध्म, ऩल
ू व ल दक्षषण नागऩयु ातीर जनतेच्मा दृष्टीने भशततलऩण
ू व अवरेरे कवललमव वयु े ळ बट
वबागश
ु रेचा उतकृष्ट नभन
ु ा आशे . १९८८ प्रेषकषभता अवरेरे शे वाॊस्कृततक वबागश
ृ लास्तक
ृ भशायाष्रातीर भनऩाच्मा
भारकीचे वलावधधक प्रेषक षभता अवरेरे वबागश
ृ आशे . ददलॊगत कली वयु े ळ बट शे नागऩयू चा गौयल आशे . तमाॊच्मा नालाने
तमाय झारेल्मा मा वबागश
ृ ाच्मा रूऩाने तमाॊच्मा स्भतृ त धचयकार याशणाय आशे त.
वभ
ु ाये ७५ कोटी खचन
ूव तमाय झारेल्मा वबागश
ू ॊड षेत्रपऱ १२२१५.९५ चौ.भी. इतके आशे .तमाऩैकी ९७९४.०२
ृ ाचे बख
इतक्मा चौ.भी. षेत्रपऱालय वबागश
ृ ाचे फाॊधकाभ आशे . इभायतीची उॊ ची ३० भीटय आशे . वबागश
ृ ऩरयवयात तऱघय ल
तऱभजल्मालय वभ
ु ाये २०० काय, ६०० स्कूटय आणण ६०० वामकर इतकी भोठी लाशनतऱ व्मलस्था आशे . व्शी.आम.ऩीॊ.वाठी
स्लतॊत्र ऩार्कांग व्मलस्था आशे .
१९८८ प्रेषक षभता अवरेल्मा मा प्रेषागश
ु ाय कभीअधधक आवन व्मलस्था ठे लता मेईर.
ृ ात आमोजकाॊच्मा वोमीनव
कभीत कभी १३०० आवनषभता, १५७८ आणण १९८८ अळी आवनव्मलस्था ठे लता मेईर.वलळेऴ म्शणजे ददव्माॊगाॊना स्लतॊत्र
जागा वबागश
ृ ात उऩरब्लध करून दे ण्मात आरी आशे .
वबागश
ृ ाती बव्म यॊ गभॊच शे वबागश
ृ ाचे आकऴवण आशे . २५ भी. फाम १५ भी. अवा एकूण ३७५ चौ.भी.षेत्रपऱाचा
यॊ गभॊच रष लेधन
ू घेतो. इतकीच जागा फॎक स्टे जरा आशे . यॊ गभॊचाच्मा फाजूरा आठ ग्रीन रुम्व आणण दोन व्शी.आम.ऩी.
रुम्व आशे त.
तऱघयाऩावन
ू ते ततवऱमा भजल्माऩमांत जाण्मावाठी प्रतमेकी २० व्मक्ती षभतेच्मा दोन शरफ्ट आशे त.वबागश
ृ ाचा
दळवनी शॉर १२.१५ भीटय उॊ च ल ३६.५० फाम ४१.१५ भी. आकायाचा आशे . वॊऩण
ू व वबागश
ु ु शरत आशे .
ृ आणण इभायत लातानक
वबागश
ृ ात

BOSE मा

जगवलख्मात

कॊऩनीची

ध्लतनमॊत्रणा

फववलण्मात

आरेरी

आशे .

वबागश
ृ ातीर

यॊ गभॊचालयीर

प्रकाळव्मलस्था स्लमॊचशरत अवन
ू CANARA मा नाभाॊर्कत कॊऩनीद्लाये उबायण्मात आरी आशे . वबागश
ृ ल ऩरयवयात वलवत्र
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एरईडी ददले रालण्मात आरेरे आशे त.
प्रतमेक भजल्मालय स्त्री-ऩरु
ु ऴाॊकरयता स्लतॊत्र प्रवाधनगश
ृ ाची व्मलस्था कयण्मात आरी आशे . प्रतमेक भजल्मालय ॲक्ला
गाडववश लॉटय कुरयचीशी व्मलस्था उऩरब्लध आशे .
वलजेवाठी ८०० के.व्शी. षभतेचे वफस्टे ळन उबायण्मात आरे आशे . माशळलाम ऩमावमी व्मलस्था म्शणून २५० केव्शीए
षभतेचे दोन जनये टय वॊच उऩरब्लध आशे त. वबागश
ृ ाच्मा तऱभजल्मालय उऩाशायगश
ृ ाकरयता १४८५ चौ.भी. जागा उऩरब्लध
कयण्मात आरेरी आशे तवेच प्रतमेक भजल्मालय कॎपेटे रयमाची व्मलस्था आशे .वबागश
ु वलण्मावाठी ५००
ृ ऩरयवयाचे वौंदमव खर
चौ.भी. ची आकऴवक रॎ ण्डस्केऩीॊग तमाय कयण्मात आरेरी आशे . रॎ न्डस्केऩचा बाग लगऱून ५२०० चौ.भी. षेत्राभध्मे वीभें ट
ब्लरॉक ऩेव्शीॊग कयण्मात आरे आशे . श्री.अळोक भोखा शे मा प्रकल्ऩाचे लास्तळ
ु ास्त्रस अवन
ू लास्तक
ु रेचा उतकृष्ट नभन
ु ा
म्शणन
ू शी लास्तू ओऱखरी जाणाय आशे .
अऩायं ऩरयक ऊजेचा शोणाय लाऩय
वबागश
ु लाऩयाकरयता ऩयॊ ऩयागत वलद्मत
ु व्मलस्थेचा लाऩय कभी व्शाला माकरयता वबागश
ृ ल ऩरयवयातीर वलद्मत
ृ ाच्मा
छतालय ७७० वोरय ऩॎनर उबारून २०० केव्शीए ऩीक (Peak) षभता अवरेरे अऩायॊ ऩरयक ऊजेचे स्त्रोत उऩरब्लध कयण्मात
आरे आशे . तमाभऱ
ु े वाधायणत: दय ददलळी ५० र्करोलॎट ऊजाव वोरय शवस्टीभद्लाये लाऩरून उलवयीत लीज वलतयण कॊऩनीच्मा
ग्रीड भध्मे नेट भीटयीॊगद्लाये उऩरब्लध शोईर. तमाभऱ
ु े वबागश
ु खचव कभी शोण्माव भदत शोणाय आशे .
ृ ाचा वलद्मत
कवललमव वयु े ळ बट वबागश
ृ ात आमोजजत ऩत्रऩरयऴदे त भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊनी शी भादशती ददरी. मालेऱी उऩभशाऩौय
दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वशभती वबाऩती वॊदीऩ जाधल, वतताऩष नेते वॊदीऩ जोळी, आमक्
ु त अजश्लन भद
ु गर, स्थाऩतम
वशभती वबाऩती वॊजम फॊगारे, भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके, ज्जमेष्ठ नगयवेलक दमाळॊकय ततलायी, बाजऩच्मा भनऩातीर
प्रतोद ददव्मा धयु डे, नगयवेलक तनळाॊत गाॊधी, लास्तुवलळायद अळोक भोखा उऩजस्थत शोते.
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कवललमश वुयेळ बटांच्मा गीत-गजरांचा स्भतृ तगंध उरगडरा

द्मजा पेणाणी (जोगऱे कय) मांच्मा गामनाने यशवक भंत्रभग्ु ध
कवललमव वयु े ळ बट माॊच्मा स्भत
ृ ीना उजाऱा दे त ऩद्मश्री ऩद्मजा पेणाणी जोगऱे कय माॊच्मा गामनाने यशवक भॊत्रभग्ु ध
झारेत. तनशभतत शोते कवललमव वयु े ळ बट वबागश
ृ ाच्मा उद्घाटन वबायॊ बानॊतय ऩद्मश्री ऩद्मजा पेणाणी जोगऱे कय माॊच्मा
'केव्शा तयी ऩशाटे ...' मा वॊगीत कामवक्रभाचे. नागऩयू च्मा शळयऩेचात भानाचा तयु ा खोलणा-मा कवललमव वयु े ळ बट वबागश
ृ ाचे
ळक्र
ु लायी (ता.२२) याष्रऩती याभ नाथ कोवलॊद माॊच्मा शस्ते उद्घाटन झारे. उद्घाटनानॊतय ऩद्मश्री ऩद्मजा पेणाणी माॊच्मा
गामनाचा कामवक्रभ आमोजजत कयण्मात आरा शोता. माप्रवॊगी प्रभख
ु अततथी म्शणन
ू केंद्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी, ऩारकभॊत्री
चॊद्रळेखय फालनकुऱे , दक्षषण नागऩयू चे आभदाय वध
ु ाकय कोशऱे , नागऩयू ऩदलीधय भतदाय वॊघाचे आभदाय प्रा, अतनर वोरे,
याभटे कचे आभदाय भजल्रकाजन
ुव ये ड्डी, भशाऩौय नॊदा जजचकाय, वतताऩष नेते वॊदीऩ जोळी, वलयोधी ऩष नेंते तानाजी लनले,
आमक्
ु त अजश्लन भद
ु गर, प्रशवद्घ लास्तवु लळायद अळोक भोखा उऩजस्थत शोते. मालेऱी ऩद्मजा पेणाणी माॊनी वयु े ळ बटाॊच्मा
आठलणीॊना उजाऱा दे त एकाशून एक वयव गझर आणण गाणी गामरी. मात दख
ु ा्च्मा लाटे लय गाल तुझ,े वलवरून जा,
वजन दायी उबा, वन्
ु मा वन्
ु मा भैर्परीत भाझ्मा, वश
ु ास्म तझ
ु े भनावी भोशी, केव्शा तयी ऩशाटे , भरभरी तारूण्म भाझे
मावायखे अनेक गाणी तमाॊनी मालेऱी वादय केरीत. मा गाण्माॊनी यशवक भॊत्रभग्ु ध झारे. ऩद्मजा पेणाणी जोगऱे कय माॊना
तफल्मालय बत्रगण
ु ऩटलधवन, शवॊथेवामझयलय भॊदाय ऩायखी, व्शॉमोरीनलय भशे ळ खानोरकय, तारलाद्मालय नागेळ बोवेकय,
वॊलाददनीलय वोनारी फोयकय माॊनी वाथ वॊगत केरी. माप्रवॊगी बट वबागश
ृ ाच्मा तनभावणाकरयता मोगदान कयणा-मा
अशबमॊतमाॊचा वतकाय केन्द्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी माॊच्मा शस्ते कयण्मात आरा. आमक्
ु त अजश्लन भद
ु गर, भाजी भनऩा
आमक्
ु त ळाभ लधवन,े भाजी भख्
ु म अशबमॊता उल्शाव दे फडलाय, प्रशवद्ध लास्तुवलळायद अळोक भोखा, नगय अशबमॊता भनोज
तारेलाय, कामवकायी अशबमॊता (वलद्मत
ु ) वॊजम जैस्लार, उऩअशबमॊता चॊद्रकात गबने, तनमाजी, भानकय, रूद्राकाय, उभेळ
भगने, कुणार शबवीकय, वयु े ळ ऩटे र, नीरेळ काटे , ळॊतनु इॊगऱे माॊचा वतकायभतू तांनभधे वभालेळ शोता. प्रायॊ बी ऩद्मजा
पेणाणी माॊचा तनतीन गडकयी माॊनी भानधचन्श, ळार दे ऊन वतकाय केरा. कवललमव वयु े ळ बट वबागश
ृ ातीर मा ऩदशल्मा
कामवक्रभावाठी नागऩयू कयानी एकच गदी केरी शोती. दोन शजाय आवन षभतेचे वबागश
ृ 'शाउवपुर' झारे शोते.
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इजकलशवटीतपे आऩत्ती व्मस्थाऩन कामशळाऱा

मयु ोवऩमन मतु नअनच्मा वशमोगाने नागऩयू भशानगय ऩाशरकेकयीता अणखर बायतीम स्थातनक स्लयाज्जम वॊस्थेद्लाये
वॊचाशरत इजक्लशवटीतपे भशानगय ऩाशरकेच्मा कभवचाऱमाॊवाठी आऩतती व्मलस्थाऩन कामवळाऱे चे आमोजन ळतनलायी (दद.23)
याष्रीम नागयी वयु षा भशावलद्मारम मेथे कयण्मात आरे. कामवळाऱे चे उदघाटन उऩामक्
ु त यलीॊद्र दे लतऱे माॊच्मा शस्ते झारे.
प्राभख्
ु माने याष्रीम अजग्नळभन वेला भशावलद्मारमाचे वॊचारक जी. एव. वैनी, उऩवॊचारक याजेळ चौधयी, भख्
ु म अजग्नळभन
अधधकायी याजेंद्र उचके, अणखर बायतीम स्थातनक स्लयाज वॊस्थेचे वलबागीम वॊचारक जमॊत ऩाठक उऩजस्थत शोते.
कामवळाऱे तीर "आऩतती व्मलस्थाऩन कामवक्रभाॊतगवत" वलवलध आऩतती ऩरयजस्थतीफद्दर भादशती घेऊन आऩरी
जफाफदायी आणण कतवव्म वशज ऩद्धतीने ऩण
ू व कयण्माफद्दर भादशती दे ण्मात आरी. माभध्मे

नागऩयु ातीर वलवलध

माआऩततीफद्दर अभ्मावऩण
ू व वादयीकयण कयण्मात आरे. लातालयण आणण शलाभानानव
ु ाय वलवलध आऩतती अभ्माशवका वादय
कयण्मात आरी. ऩदशल्मा वत्रात जजल्शा आऩतती व्मलस्थाऩन अधधकायी वौयब कुभाय माॊनी आऩतती व्मलस्थाऩन मा
वलऴमालय भादशती ददरी. दव
ु ऱमावत्रात आऩतती तमायी मा वलऴमालय डॉ. अरुणा गजशबमे माॊनी प्रकाळ टाकरा. ततवऱमा
वत्रात याष्रीम नागयी वयु षा भशावलद्मारमाचे उऩवॊचारक आय. एव. चौधयी माॊनी इभयजॊवी रयस्ऩॉन्व वलऴमालय भादशती
ददरी. कामवळाऱे त याष्रीम नागयी वयु षा भशावलद्मारमाचे वॊचारक जी. एव. वैनी माॊनी जफाफदायी आणण कामवऩद्धत मा
वलऴमालय भागवदळवन केरे. कामवळाऱे चे प्रास्तावलक आणण वॊचारन जमॊत ऩाठक माॊनी केरे. मालेऱी अजग्नळभन, आयोग्म,
ऩाणी व्मलस्थाऩन ल जनवॊऩकव वलबागाच्मा अधधका-माॊची उऩजस्थती शोती.
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वलद्मार्थमाांचा ळैषणणक स्तय उं चालण्मावाठी भनऩा कदटफद्ध : भशाऩौय नंदा जजचकाय

गणणत ल वलसान वलऴमातीर शळषकांवाठी कामशळाऱा
भनऩातीर ळाऱाॊचा आणण ऩमावमाने वलद्मार्थमाांचा ळैषणणक स्तय उॊ चालण्मावाठी भनऩा कदटफद्ध आशे . मावाठी शळषण
वलबागातपे वलवलध उऩक्रभ शाती घेण्मात आरे आशे त. शळषण वलबागाच्मा मा अशबनल उऩक्रभात आऩण नेशभीच वोफत
याशू, अवे प्रततऩादन भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊनी केरे.
भनऩाच्मा शळषण वलबागातपे भशार मेथीर याजे यघज
ु ी बोवरे नगय बलन मेथे गणणत ल वलसान वलऴमाॊच्मा
शळषकाॊवाठी वोभलायी (ता. २५) एक ददलवीम कामवळाऱे चे आमोजन कयण्मात आरे शोते. कामवळाऱे च्मा उद्घाटनप्रवॊगी तमा
फोरत शोतमा. भॊचालय शळषण वशभतीचे वबाऩती प्रा. ददरीऩ ददले, शळषण वशभती वदस्म याजेंद्र वोनकुवये , शळषणाधधकायी
वॊध्मा भेडऩल्रीलाय आणण कामवळाऱे तीर प्रभख
ु लक्ते वेंटय पॉय वामॊदटर्पक रतनांगचे वॊचारक डॉ. वललेक लाघ उऩजस्थत
शोते. मालेऱी फोरताना भशाऩौय नॊदा जजचकाय ऩढ
ु े म्शणाल्मा, शळषण शे वलद्मार्थमाांच्मा आलडीचे फनामरा शले. शवतखेऱत
शळषण ददरे तय वलद्मार्थमाांभध्मे शळषणावलऴमी आलड तनभावण शोते. मावाठी शळषकाॊचे भनोफर उॊ चालणे आणण तमाॊच्मा
फदरतमा शळषण ऩद्धतीप्रभाणे प्रशळषण दे णेशी गयजेचे अवते. माच उदातत शे तन
ू े शळषण वलबागाच्मा लतीने आता प्रतमेक
वलऴमाॊवाठी अळा कामवळाऱे चे आमोजन कयण्मात मेत अवन
ू मावाठी आऩरे वॊऩण
ू व वशकामव अवल्माचे वाॊधगतरे.
शळषण वशभती वबाऩती प्रा. ददरीऩ ददले म्शणारे, भनऩाचा शळषण वलबाग आता कात टाकत आशे . कुठल्माशी
वलद्मार्थमाांच्मा तुरनेत भनऩाचे शळषक आणण वलद्माथी कभी याशू नमे मावाठी तमाॊचे ‘अऩग्रेडळ
े न’ लेऱोलेऱी कयण्माचा
आम्शी आता वॊकल्ऩ केरा आशे . शा वॊकल्ऩ शवद्धीव नेण्मावाठीच अळा कामवळाऱा वरू
ु केल्मा आशे त. मानॊतय झोनस्तयालय
अळा कामवळाऱा घेण्माची आखणी कयीत अवन
ू मा भाध्मभातून भनऩाच्मा शळषण वलबागारा एका लेगळ्मा उॊ चीलय नेण्माव
भदत शोईर, अवेशी ते म्शणारे.
शळषणाधधकायी वॊध्मा भेडऩल्रीलाय माॊनी प्रास्तावलकातून कामवळाऱा आमोजनाभागीर बशू भका वलऴद केरी. तमानॊतय
प्रभख
लक्ते डॉ. वललेक लाघ माॊनी तमाॊच्मा प्रकल्ऩावलऴमी भादशती दे त गणणत आणण वलसान वलऴमाॊळी वॊफॊधधत अनेक
ु
ऩैरॊल
ू य प्रकाळ टाकरा. वॊलादाच्मा भाध्मभातून तमाॊनी उऩजस्थत शळषकाॊना वलद्मार्थमाांभध्मे मा वलऴमाॊवलऴमीची गोडी कळी
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तनभावण कयामची, माफाफत वलस्तत
े य माॊनी केरे. आबाय ळाऱा
ृ वललेचन केरे. कामवक्रभाचे वॊचारन श्रीभती गीता दाॊडक
तनयीषक प्रीती फॊडल
े ाय माॊनी भानरे. कामवक्रभारा वशामक शळषणाधधकायी कुवभ
ु चापरेकय माॊच्मावश वलव ळाऱा तनयीषक,
गणणत आणण वलसान वलऴमाचे शळषक-शळक्षषका उऩजस्थत शोते.
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दफ
श घटकातीर नागरयकांवाठी वदै ल कटीफद्ध यशा - भशाऩौय नंदा जजचकाय
ु र

दफ
श घटक वशभती वबाऩती भशें द्र धनवलजम मांचा ऩदग्रशण वोशऱा
ु र
ळशयातीर दफ
व घटकाॊवाठी काभ कयण्मावाठी भशानगयऩाशरकेची दफ
व घटक वशभती तमाय कयण्मात आरी आशे .
ु र
ु र
दफ
व
घटकातीर नागरयकाॊवाठी वदै ल कटीफद्ध यशा, अवा वल्रा भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊनी ददरा आशे .नागऩयू
ु र
भशानगयऩाशरकेच्मा दफ
व घटक वशभती वबाऩती भशें द्र धनवलजम माॊच्मा ऩदग्रशण वभयोशाप्रवॊगी तमा फोरत शोतमा.
ु र
माप्रवॊगी प्रभख
ु अततथी म्शणन
ू उततय नागऩयू चे आभदाय डॉ.शभरीॊद भाने, वतताऩष नेते वॊदीऩ जोळी, वलयोधी ऩष नेते
तानाजी लनले, प्रतोद ददव्मा धयु डे, भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके, वलक्की कुकये जा, बाजऩाचे वॊघटन भॊत्री बोजयाज डुफ
ॊ े
प्राभख्
ु माने उऩजस्थत शोते.
ऩढ
व घटक वशभती शी भनऩाभधीर एक प्रभख
ु े फोरताना भशाऩौय म्शणाल्मा, दफ
ु र
ु वशभती आशे . मा वशभतीरा वलळेऴ
भशतल आशे . भशें द्र धनवलजम शी वशभती वषभरयतमा वाॊबाऱतीर अवा भरा वलश्लाव आशे . मा वशभतीअॊतगवत मेणा-मा
तनधीचा वलतनमोग मोग्म ऩद्धतीने झारा तय मेणा-मा वभस्मेलय आऩल्मारा भात कयता मेईर अवे ते मालेऱी फोरताना
म्शणाल्मा.
मालेऱी आभदाय शभरीॊद भाने माॊनी भशें द्र धनवलजम माॊना ळब
ु ेच्छा ददल्मा. काशी लऴावऩल
ू ी भी शी मा वशभतीचा
वबाऩती शोतो. ऩण तमालेऱची ऩरयजस्थती लेगऱी शोती. आता लेगऱी आशे . तरयशी भशें द्र धनवलजम शे ददरेरी जफाफदायी
वभथवऩणे वाॊबाऱतीर अवा वलश्लाव तमाॊनी मालेऱी व्मक्त केरा.
प्रायॊ बी भान्मलयाॊनी बायतयतन डॉ. फाफावाशे फ आॊफेडकय माॊच्मा प्रततभेरा भाल्माऩवण केरे. भशाऩौयाॊनी नलतनलावधचत
वबाऩती भशें द्र धनवलजम माॊचा वतकाय केरा. कामवक्रभाचे वॊचारन जनवॊऩकव अधधकायी अळोक कोल्शटकय, तय
आबायप्रदळवन प्रदीऩ खनवडलीव माॊनी केरे. कामवक्रभारा नगयवेवलका उऴा ऩामरट, ळीतर काभडे, वऴ
ु भा चौधयी, स्नेशर
बफशाये , लऴाव ठाकये , श्रद्धा ऩाठक, वभ
ु ेधा दे ळऩाॊड,े कल्ऩना कॊु बरकय, बाग्मश्री कानतोडे, स्नेशा तनकोवे, शळल्ऩा धोटे ,
ळकॊु तरा ऩायले, उज्जज्जलरा ळभाव, तनयॊ जना ऩाटीर, भॊथयानी, नगयवेलक भनोज वाॊगोऱे , वऩॊटु झरके, वलक्की कुकये जा, प्रलीण
शबवीकय, जीतें द्र घोडेस्लाय, धभवऩार भेश्राभ, अतनर गें डये , वन
ु ीर दशयणलाय, भोशम्भद जभार, भाजी नगयवेलक वलजम
केलरयाभानी, कामवकायी अशबमॊता डी.डी. जाॊबऱ
ू कय, आम.एभ. चे अध्मष डॉ.रूघलानी उऩजस्थत शोते.

