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फ्रान्सचे राजदत
ु फ्रानकॉईस ररचर याांचे नेतत्ृ ळात शऴष्टमांडलाची म.न.ऩा.स सददच्छा भेट
नागऩरू ऴहर स्माटट शसटी प्रस्ताळाचे सादरीकरण

स्भार्ट सवर्ी वॊदबाटत फ्रान्व वयकाय बायत वयकायळी वशकामट कयणाय अवन
ू त्माचाच एक बाग म्शणून फ्रान्वचे याजदत
ू
फ्रानकॉईव रयचय माॊच्मा नेतत्ृ लात 10 वदस्मीम सळष्र्भॊडऱाने नागऩयू भशानगयऩासरकेच्मा भख्
ु मारमाव वददच्छा बेर् ददरी.
मालेऱी स्थामी वसभती वबाऩती यभेळ सवॊगाये माॊनी त्माॊचे भ.न.ऩा.स्भत
ु छ ल तऱ
ु ळीचे योऩर्े दे लन
ू स्लागत केरे.
ृ ीचचन्श, ऩष्ु ऩगच्
सळष्र्भॊडऱात सभनीस्र्य काऊन्वरय जीनये ने काऊगाडट, काऊन्वरय

इॊसरका भान, ननकोरव पोयें ज, ददनेळ फोशया, वनु नर कुभाय,

धनॊजम केतकय, डेव्शीड भॉस्कोव्शीज, अऩल
ू ाट धय, यवलकाॊत माचेवश इॊजजननअरयॊग प्रोजक्र्व इॊडीमा सर. चे एव.ऩी.एव. फषी,
एभ.के.गुप्ता, कवऩर ताया आददचा वभालेळ शोता.
मालेऱी भ.न.ऩा.आमक्
ु त श्री.श्रालण शडीकय माॊनी नागऩयू ळशय वॊबाव्म स्भार्ट सवर्ी म्शणून वलकसवत कयणाच्मा दृश्र्ीने तमाय
कयण्मात आरेल्मा प्रस्तालाची भादशती ददरी. आणण त्मादृश्र्ीने ऩालय ऩाईंर् वादयीकयण केरे. तवेच नागनदी वौंदमीकयणा फाफत
वादयीकयण केरे. त्मानॊतय नागऩयू भेट्रो ये ल्लेचे प्रफॊध वॊचारक ब्रजेळ दीक्षषत ल त्माॊच्मा वशाकाऱमाॊनी नागऩयू भेट्रो ये ल्ले
प्रकल्ऩाची ऩालय ऩाईंर् व्दाये भादशती वादय केरी.
मालेऱी फ्रान्वचे याजदत
ू फ्रानकॉईव माॊनी फ्रान्व वयकाय ताॊत्रिक वशकामाटव तमाय अवल्माचे वाॊचगतरे तवेच माफाफत
पेब्रल
ु ायी 2016 भध्मे अचधक तऩळीरलाय चचाट शोईर अळी अऩेषा व्मक्त केरी. मालेऱी त्माॊचे वभलेतच्मा अन्म उऩजस्थताॊनी
त्माॊच्मा वॊस्थेच्मालतीने आलश्मक ते वशकामट कयण्माची

तमायी दळटवलरी.

मालेऱी वत्ताऩषनेते दमाळॊकय नतलायी, या.काॉ. ऩषनेते

याजु नागुरलाय, फ.व.ऩा. गर्नेते गौतभ ऩार्ीर, नागऩयू भेट्रो

ये ल्लेचे प्रफॊधक वॊचारक ब्रजेळ दीक्षषत, ऩोसरव आमक्
ु त एव.ऩी. मादल, नागऩयू वध
ु ाय प्रन्मावचे वबाऩती श्माभ लधटने,
जजल्शाचधकायी वचचन कुले, अऩय आमक्
ु त श्रीभती नमना गॊड
ु ,े उऩामक्
ु त

वॊजम काकडे, अनत. उऩामक्
ु त प्रभोद बव
ु ायी ल जमॊत

दाॊडग
े ालकय, ऩरयलशन व्मलस्थाऩक सळलाजी जगताऩ, अधीषक असबमॊता

ळसळकाॊत शस्तक ल प्रकाळ उयाडे, आयोग्म उऩवॊचारक

डॉ. सभरीॊद गणलीय माॊचव
े श भ.न.ऩा.चे वलबाग प्रभख
ु उऩजस्थत शोते.
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ईसरायऱचे काउन्सेऱेट जनरऱ डेव्हीड अॅकोव्ह याांची म.
म.न.ऩा.
ऩा.स सददच्छा भेट
नागऩरू ऴहर स्माटट शसटी प्रस्ताळाचे सादरीकरण

ईवयामरचे भॊफ
ु ई मेथीर दत
ु ालावातीर काउन्वेरेर् जनयर श्री. डेव्शीड अॅकोव्श माॊनी आज ददनाॊक 18.12.2015 योजी दऩ
ु ायी
3.00 लाजता नागऩयू भशानगयऩासरकेच्मा भख्
ु मारमाव वददच्छा बेर् ददरी अवता भा. वत्ताऩषनेते श्री. दमाळॊकय नतलायी माॊनी
त्माॊचे ऩष्ु ऩगुच्छ ल तुऱळीचे योऩ दे ऊन स्नेशीर स्लागत केरे. काउन्वेरेर् जनयर माॊचे वभलेत प्रेव अॅन्ड इॊपोभेळन ऑपीवय
श्री.अनम जोगऱे कय शे दे खीर उऩजस्थत शोते.
नागऩयू भशानगयऩासरका सवव्शीर कामाटरमातीर छिऩती सळलाजी भशायाज प्रळावकीम इभायतीतीर वबागश
ृ ात भ.न.ऩा.
आमक्
ु त श्री. श्रालण शडीकय माॊनी नागऩयू भशानगयऩासरकेतपे याफवलण्मात मेणाये वलवलध प्रकल्ऩ, स्भार्ट सवर्ी, नागनदी, 24*7
ऩाणी ऩयु लठा मोजना, लेस्र् लॉर्य ट्रीर्भें र् प्राॊर् तवेच नागऩयू ळशय वॊबाव्म स्भार्ट सवर्ी म्शणून वलकवीत कयण्माच्मा दृश्र्ीने
तमाय कयण्मात आरेल्मा प्रस्तालाची ववलस्तय भादशती दे ऊन स्भार्ट सवर्ी प्रकल्ऩाचे ल प्रस्तावलत वीर्ी वव्र्शीरन्व प्रकल्ऩाचे ऩालय
ऩॉईंर् वादयीकयण केरे.
माप्रवॊगी भनोगत व्मक्त कयताॊना ईवयामरचे काउन्वेरेर् जनयर डेव्शीड अॅकोव्श माॊनी ळशय वध
ु ायणेकयीता नागऩयू
भशानगयऩासरका कयीत अवरेल्मा वलवलध प्रमत्नाॊचे कौतक
ु करून प्रळॊवा केरी. तवेच ईवयामर वयकाय नागऩयू भशानगयऩासरकेव
तॊिसानाच्मा फाफतीत वलाटतोऩयी वशकामट कयण्माव तमाय अवल्माचे स्ऩश्र् केरे . ल त्मा अनळ
ॊ ाने रलकयच अचधक तऩळीरलाय
ु ग
चचेवाठी मेणाय अवल्माचे वॊकेत वध्
ु दा त्माॊनी मालेऱी ददरे.
मालेऱी अनत. उऩ आमक्
े ालकय, अचधषक असबमॊता श्री. ळसळकाॊत शस्तक, कामटकायी असबमॊता वलटश्री
ु त श्री. जमॊत दाॊडग
श्माभ चव्शाण, भशे ळ गप्ु ता माॊचव
े श भ.न.ऩा. चे वलबाग प्रभख
ु उऩजस्थत शोते.
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डी.
डी.ऩी.
ऩी. रोड सांदभाटत म.
म.न.ऩा.
ऩा. ळ नासप्र
ु अधधकाऱयाांनी एकत्रीत बसुन अॅऺन प्ऱान तयार
कराळा....
कराळा.... मा.
मा. महाऩौर श्री.
श्री. प्रळीण दटके

ळशयाचा वलाांगीण वलकाव शोण्माच्मा दृश्र्ीकोनातून कोणत्माशी जस्थतीत ळशयातीर यस्ते फाॊधालमाचे अवल्माभऱ
ु े
प्रळावननक स्तयालय भ.न.ऩा. ल नावप्र
ु च्मा अचधकाऱमाॊनी एकिीत फवन
ु अॅषन प्रान तमाय कयाला अवे ननदे ळ भा. भशाऩौय श्री.
प्रलीण दर्के माॊनी ददरेत.
आज वोभलाय ददनाॊक 21.12.2015 योजी दऩ
ु ायी 1.00 लाजता सवव्शीर कामाटरमातीर डॉ.ऩॊजाफयाल दे ळभख
ु स्भत
ृ ी, स्थामी
वसभती वबागश
ृ ात भा. भशाऩौय श्री. प्रलीण दर्के माॊच्मा अध्मषतेखारी डी.ऩी.योड वॊदबाटत

भ.न.ऩा. ल नावप्र
ु अचधकाऱमाॊची

वॊमक्
ु त आढाला फैठक वॊऩन्न झारी.
मा आढाला फैठकीरा वबाऩती स्थामी वसभती श्री. यभेळ सवॊगाये , वत्ताऩषनेता श्री. दमाळॊकय नतलायी, वबाऩती स्थाऩत्म,
वलद्मत
ु ल प्रकल्ऩ वलऴेळ वसभती श्री. वनु नर अग्रलार, भ.न.ऩा. आमक्
ु त श्री. श्रालण शडीकय, नावप्र
ु वबाऩती श्री. श्माभ लधटन,े
अऩय आमक्
ु त डॉ.आय. झेड. सवद्दीकी, अचधषक असबमॊता श्री. प्रकाळ उयाडे, अचधषक असबमॊता (नावप्र
ु ) श्री. एव.एच. गुज्जरलाय,
कामटकायी असबमॊता (ऩजश्चभ) नावप्र
ु श्री. अळोक गौय, कामटकायी असबमॊता (दक्षषण) नावप्र
ु श्री. याजील वऩॊऩऱे , कामटकायी असबमॊता
(ऩल
ू )ट नावप्र
ु श्रीभती एन.एव.अॊवायी, वशाय्मक वॊचारक (नगययचना) वश्र
ु ी ववु प्रमा थर
ु , कामटकायी असबमॊता वलटश्री ददरीऩ
जाभगडे, भशे ळ गप्ु ता, भनोज तारेलाय, वॊजम गामकलाड, याजेळ बत
ु कय, स्थालय अचधकायी श्री. डी.डी. जाॊबऱ
ु कय वश वलट दशाशी
झोनचे वशाय्मक आमक्
ु त प्राभख्
ु माने उऩजस्थत शोते.
मालेऱी कामटकायी असबमॊता श्री. ददरीऩ जाभगडे माॊनी ळशयात भौये व कॉरेज र्ी. ऩाॊईंर् ते वामॊन्व ् कॉरेज, भशायाजफाग योड
आणण भोयबलन यस्त्माचा डी.ऩी.योड वॊदबाटत भ.न.ऩा. द्लाया वरू
ु अवरेल्मा काभावॊदबाटत ववलस्तय भादशती वादय करून 113
यस्त्माॊऩक
ै ी 78 यस्त्माॊची तऩळीलाय भादशती नागऩयू वध
ु ाय प्रन्माव ने आऩल्माकडे वादय केरी अवल्माचे त्माॊनी मालेऱी भादशती
दे ताॊना वाॊगीतरे.
ळशयातीर डी.ऩी. योड वॊदबाटत प्रामये र्ी ठयाला, ऩदशल्मा र्प्मात कभीत कभी नागऩयू वध
ु ाय प्रन्मावच्मा कषेतीर
यस्त्माॊची काभे वरू
ु कयण्माचे ननदे ळ भा. भशाऩौय श्री. प्रलीण दर्के माॊनी फैठकीत ददरेत.

25

E News Letter

डडसेंबर 2015

इतळारी ददहबाजार ळ मस्कासाथ ऩऱ
श्री.श्राळण हडडटकर व्दारा ननररऺण
ू ाचे ननगम आयक्
ु त श्री.
26 जानेलायी ऩालेतो इतलायी ऩर
ू ाचे काभ ऩण
ू ट कयण्माचे आमक्
ु ताॊचे ननदे ळ. नागऩयू भशानगयऩासरकेचे आमक्
ु त
श्री.श्रालण शर्डटकय माॊनी इतलायी (दशीफाजाय) मेथे फाॊधकाभ वरू
ु अवरेल्मा ये ल्ले उड्डाण ऩर
ु ाच्मा काभाचे आज ददनाॊक 29
र्डवेंफय, 2015 योजी भ.न.ऩा.ल ये ल्ले अचधकाऱमावभलेत ननरयषण करून वरू
ु अवरेल्मा काभाचा आढाला घेतार. मा ऩर
ु ाचे
भायलाडी चौक ते भें शदीफाग र्प्ऩा-1 चे फाॊधकाभ वन 2013-14 भध्मे ऩण
ु ट झारे अवन
ू शा ऩु लाशतक
ु ीव वरू
ु झारेरा आशे .
र्प्ऩा-2 भध्मे भायलाडी चौक ते इतलायी ये ल्ले स्र्े ळन कडीर जन
ु ा ऩर
ु तोडुन त्मादठकाणी नव्माने पाऊॊडेळन तमाय करून ऩर
ु ाचे
फाॊधकाभ वध्
ु दा ऩण
ू त्ट लाव आरेरे आशे .
मा ऩर
ु ालयीर तथा ऩर
ु ाच्मा ऩोच यस्ता तथा स्रीऩ योडचे डाॊफयीकयणाचे काभ, ऩर
ु ालयीर इरेक्ट्रीक ऩोर फपर्ीॊगचे
काभ तथा ऩें र्ीॊगचे काभ तवेच भायलाडी चैकातीर ट्रान्वपॉभटय सळफर्ीॊगचे काभ सळल्रक आशे . आमक्
ु त माॊनी मा ऩर
ु ाचे वलट
काभे 26 जानेलायी, 2016 ऩमांत ऩण
ु ट कयण्माचे काभाचे कॊिार्दाय भे.लतनसवॊघ अॅण्ड कॊऩनी माॊना ननदे ळ ददरेत ल इतलायी ये ल्ले
ऩर
ू ालय दोन्शी फाजॊन
ू ी रोखॊडी जाऱी राला जेणेकरून कोणीशी ऩर
ू ाखारी कचया र्ाकणाय नाशी, अवेशी ननदे ळ मालेऱी आमक्
ु त
श्री.श्रालण शर्डटकय माॊनी ददरे तवेच माॊनतय आमक्
ु त माॊनी भस्कावाथ मेथे (फकयाणा ओरी ते याऊत चौक) फाॊधकाभ वरू
ु
अवरेल्मा ये ल्ले उड्डाण ऩर
ु ाच्मा काभाचे वध्
ु दा ननरयषण केरे ल वरू
ु अवरेल्मा क्रोझीॊग लॉर च्मा काभाची ऩाशणी केरी. मा
ऩर
ु ाचे पाऊॊडेळनचे काभ ऩण
ू त्ट लाव आरे अवन
ु ऩढ
ु ीर दोन आठलडमात स्र्ीर गडटय रॉनचीॊगचे काभ कयण्मात मेईर अळी
भादशती कॊिार्दाय भे.लतनसवॊघ अॅन्ड कॊऩनी माॊचे प्रोजेक्र् भॅनज
े य माॊनी ददरी.
मा ऩर
ु ाचे अॅप्रोचेव वश वलट काभे 31.03.2016 ऩमांत ऩण
ु ट कयालेत अवे ननदे ळ भा.आमक्
ु त श्री.श्रालण शर्डटकय माॊनी
ददरेत. उक्त दोन्शी ननरयषण दौऱमात द.भ.ऩ.ु ये ल्ले चे सवननअय र्डव्शीजनर असबमॊता श्री.अणखरेळ वाशु ल उऩर्डव्शीजनर
असबमॊता श्री.डी.दत्ता, भ.न.ऩाचे नगयमॊिी श्री.भनोज तारेलाय, उऩवलबागीम असबमॊता श्री.डी.डी.जाॊबऱ
ु कय, ये ल्ले कॊवरन्र्र् भे.
याईट्व माॊचे प्रोजेक्र् भॅनेजय श्री.याजकुभाय कॊिार्दाय भे.लतनसवॊघ अॅन्ड कॊऩनी माॊचे प्रोजेक्र् भॅनज
े य श्री.याभचॊद्र ल काभाचे
ऩी.एभ.वी.भे.एव.एन.बोफे अॅन्ड एवोसवएर्व माॊचे इॊजीननअय भ.न.ऩा.चे ळाखा असबमॊता श्री.ळकीर ननमाजी ल वॊफॊधीत वलबागाचे
अचधकायी उऩजस्थत शोते.

