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विधी सलभती सबाऩती अॅड. धभकऩार भेश्राभ माचें ननदेश 

नागऩूय, ता. १४ : नागऩूय भशानगयऩालरकेतीर कभमचाऱमाांच्मा आांतयजिल्शा फदरीने ननमुक्तीफाफत 
वलधी वलबागाभापम त ननमभालरी तमाय कयण्मात आरी आशे.  मा ननमभालरीफाफत वलळऴे आभांत्रित 
वदस्म ल वलभतीच्मा वलम वदस्माांळी चचाम करून तमाांनी वुचवलरेल्मा वूचनाांवश दरुुस्तमा 
पेयप्रस्तावलत कया, अवे ननदेळ वलधी वलभती वबाऩती अॅड. धभमऩार भेश्राभ माांनी प्रळावनारा 
ददरे. 

वलधी वलबागातीर वलवलध वलऴमाांवांदबामत गुरूलायी (ता.१४) भनऩा भुख्मारमातीर भशाऩौय कषात 
वलधी वलभतीची फैठक आमोजित कयण्मात आरी शोती. मालेऱी वलभती वबाऩती अॅड. धभमऩार 
भेश्राभ फोरत शोते. फठैकीभध्मे वलभतीच्मा उऩवबाऩती ल भांगऱलायी झोन वबाऩती वांगीता 
गगऱशे, वलळऴे आभांत्रित वदस्म ज्मेष्ठ नगयवेलक वुनीर अग्रलार, ज्मेष्ठ नगयवेलक प्रपुल्र गुडधे 
ऩाटीर, वलभती वदस्म ल फवऩा गटनतेे भोशम्भद िभार, वदस्म नगयवेलक अभय 
फागड,े वलभती वदस्मा नगयवेवलका िमश्री लाडीबस्भे, वशामक आमुक्त (वाभान्म प्रळावन वलबाग) 



भशेळ धाभेचा, वलधी अगधकायी व्मांकटेळ कऩरे, वशामक वलधी अगधकायी प्रकाळ फयड,े वूयि 
ऩायोच,े आनांद ळेंड,े अिम भाटे उऩजस्थत शोते. 

आांतय भशानगयऩालरका, नगयऩरयऴद, ळावकीम ल ननभळावकीम वांस्थाांभध्मे फदरीकरयता भशायाष्र 
भशानगयऩालरका अगधननमभातीर करभान्लमे भशायाष्र ळावनाच्मा ननगमलभत केरेल्मा 
ननदेळानुवाय नागऩूय भशानगयऩालरकेच्मा वलधी वलबागाभापम त कभमचाऱमाांच्मा आांतयजिल्शा 
फदरीद्लाये ननमुक्तीवांदबामत ननमभालरी तमाय कयण्मात आरी आशे. मा फदरी धोयणावांदबामत 
धोयण ल ननमभाांची प्रत वलम वदस्माांना वलतयीत करून तमाांनी वुचवलरेल्मा दरुुस्तमाांवश 
पेयप्रस्तावलत कयण्माचशेी ननदेळ वलधी वलभती वबाऩती अॅड. धभमऩार भेश्राभ माांनी ददरे. 

भनऩाच्मा जागांिय माऩुढे दारू विक्री नाही : अॅड. धभकऩार भेश्राभ 

नागऩूय भशानगयऩालरकेच्मा िागेचा दरुूऩमोग करून मा दठकाणी दारूच े व्मलवाम चारत 
अवल्माफाफतच्मा वलऴमालय मालेऱी चचाम कयण्मात आरी. भशानगयऩालरकेच्मा भारकीच्मा 
इभायती, वांकुर तवेच बाडतेतलालय ददरेल्मा िागाांभध्मे दारूचा व्मलवाम चारत अवल्मान े
नागरयकाांना अनेक िाव वशन कयाल े रागतात. तमाभुऱे नागरयकाांची वुयषा ल अवाभाजिक 
तततलाच्मा काममलाशीलय आऱा घारता माला मावाठी भनऩाच्मा भारकीच्मा इभायती, वांकुर तवेच 
बाडतेतलालय ददरेल्मा िागाांभधीर दारू व्मलवामाांलय फांदी रादण्माची लळपायव वलळऴे आभांत्रित ल 
वलम वदस्माांच्मा लतीने कयण्मात आरी. नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा िागाांलय माऩुढे दारू वलक्री 
शोऊ नमे मावाठी मा दकुानाांलय तातडीन ेफांदीची काममलाशी कया, अवेशी वलधी वलभती वबाऩती अॅड. 
धभमऩार भेश्राभ माांनी मालेऱी ननदेलळत केरे. 

नागऩूय भशानगयऩालरकेभध्मे काममयत ऐलिदायाांची वेलाज्मेष्ठतेची झोनननशाम मादी उऩरब्ध आशे. 
भाि मा ऐलिदायाांची कें द्रीकृत वेलाज्मेष्ठता मादी तमाय करून ती तातकाऱ वादय कयण्माचशेी 
ननदेळ मालेऱी वलधी वलभती वबाऩती अॅड. धभमऩार भेश्राभ माांनी प्रळावनारा ददरे. वलधी अगधकायी 
ऩद उऩामुक्त ऩदाकयीता अवरेल्मा ऩदोन्नती वाखऱीभध्मे वभावलष्ठ कयण्मावांदबामतशी मालेऱी 
चचाम कयण्मात आरी. वलधी अगधकायी ऩद उऩामुक्त ऩदाकयीता अवरेल्मा ऩदोन्नती वाखऱीभध्मे 
वभावलष्ठ कयण्माफाफत वाभान्म प्रळावन वलबागारा तऩळीरलाय भादशतीवश प्रस्ताल ऩुढीर 
फैठकीत वादय कयण्माच ेननदेळशी मालेऱी वलधी वलभती वबाऩती अॅड. धभमऩार भेश्राभ माांनी फांदीचे 
ननदेळ ददरे. 

 


