नागऩूय भहानगयऩालरका, नागऩूय
(जनसंऩकक वलबाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. १० डडसेंफय २०१९

‘नागऩयू लसटी भेमय रयलरप
पंड’च्मा नालाने होणाय
कंऩनीची नोंदणी
‘भहाऩौय सहामता ननधी’साठी भदत कयणा-मांना लभऱणाय
कय सलरत

नागऩूय, ता. १० : ऩैळाॊअबाली भागे ऩडणा-मा प्रततबालॊत खेऱाडू क ॊ ला

उऩचायाऩावन
ू लॊचचत याशणा-माॊना ‘भशाऩौय वशामता तनधी’द्लाये भदत
मभऱाली मावाठी आलश्म

ामदे ळीय प्रकिमा रल यच ऩूणण शोणाय आशे .

मावाठी ‘नागऩूय मवटी भेमय रयमरप पॊड’ (नागऩूय ळशय भशाऩौय वशामता
तनधी) नालाने

ॊ ऩनी नोंदणी प्रस्तावलत आशे . भॊगऱलायी (ता.१०)

झारेल्मा ‘भशाऩौय वशामता तनधी वमभती’च्मा फैठ ीभध्मे शी भाहशती
दे ण्मात आरी आशे .

भनऩा भख्
ु मारमातीर भशाऩौय

ामाणरम वबागश
ृ ाभध्मे भॊगऱलायी (ता.१०)

वमभती वदस्म ॲड.वॊजम फारऩाॊडे माॊच्मा अध्मषतेत फैठ

आमोजजत

यण्मात आरी शोती. फैठ ीत वमभती वदस्म नागेळ वशाये , ळेख
भोशम्भद जभार भोशम्भद इब्राहशभ, वॊदीऩ वशाये , अततरयक्त आमुक्त याभ
जोळी, वलधी अचध ायी व्मॊ टे ळ
डेव्शरऩभें ट

ॉऩोये ळन मर.चे

अखखर बायतीम स्थातन
ऩाठ

ऩरे, नागऩयू स्भाटण अॉड वस्टे नेफर मवटी

न्वल्टॊ ट

ॊ ऩनी वेिेटयी ऩयाग दावयलाय,

स्लयाज्म वॊस्थेचे प्रादे मळ

वॊचार

उऩजस्थत शोते.

ळशयातीर प्रततबालॊत गयजलॊताॊना भदत

यण्माच्मा शे तूने भशाऩौय वॊदीऩ

जोळी माॊच्मा वॊ ल्ऩनेतून ‘भशाऩौय वशामता तनधी’ वुरू
आशे . मा वशामता तनधी वॊदबाणत ध्मेम धोयणे तनश्चीत
भशाऩौयाॊद्लाया ज्मेष्ठ नगयवेल
गठीत

यण्मात मेणाय

यण्मा रयता

वॊजम फॊगारे माॊच्मा अध्मषतेत वमभती

यण्मात आरी आशे .

भॊगऱलायी (ता.१०) झारेल्मा फैठ ीभध्मे वलवलध भुद्दमाॊलय चचाण
आरी.

जमॊत

ॊ ऩनी

ामदा २०१३च्मा

रयमरप पॊड’ मा नालाने

रभ ८ अन्लमे ‘नागऩूय मवटी भेमय

ॊ ऩनी तमाय

यण्माचे प्रस्तावलत आशे . वदय

ॊ ऩनी ‘नॉन प्रॉपीट भे ीॊग’ याशणाय आशे .
मळषण आखण नैवचगण

यण्मात

ॊ ऩनीभापणत आयोग्म, िीडा,

आऩत्तीग्रस्ताॊना भदत

यण्मात मेईर. वलळेऴ

म्शणजे, आऩत्तीग्रस्ताॊना भदतीवाठी ऩुढे मेणा-मा शाताॊना भनऩातपे

वलळेऴ वलरत हदरी जाणाय आशे . ‘नागऩयू मवटी भेमय रयमरप पॊड’वाठी
भदत

यणा-माॊना भनऩातपे

य वलरत दे ण्मात मेईर, अळी

ॊ ऩनी

तमाय

यणे प्रस्तावलत आशे . माफाफत वमभतीच्मा फैठ ीत ववलस्तय चचाण

यण्मात आरी.

