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नागपरू, ता. ५ : स्थामी वमभतीच े वबाऩती म्शणून आज ऩदबाय स्लीकायरा अवरा 
तयी त्मा ऩदाची गयीभा आऩल्मारा भाहशती आशे. आता जफाफदायी लाढरी 
आशे. वलकावाच्मा दृष्टीकोनातून मा ऩदालरून कामय कयीत अवतानाच कुणाराशी 
नायाज शोऊ देणाय नाशी. वलाांना वभान न्माम मा तत्त्लालयच आऩण कामय कयणाय 
अवल्माच े प्रततऩादन नागऩयू भशानगयऩामरकेच े नलतनलायचचत स्थामी वमभती 
वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे माांनी व्मक्त केरा. 



स्थामी वमभतीच ेवबाऩती म्शणून अवलयोध तनलड झाल्मानांतय भनऩा भखु्मारमाच्मा 
हशयलऱीलय आमोजजत ऩदग्रशण वभायांबात ते फोरत शोते. अध्मषस्थानी भशाऩौय नांदा 
जजचकाय शोत्मा. मालेऱी भांचालय आभदाय वधुाकय देळभखु, बाजऩच े ळशय अध्मष 
तथा आभदाय वधुाकय कोशऱे, आभदाय कृष्णा खोऩड,े आभदाय प्रा. अतनर 
वोरे, आभदाय वलकाव कुां बाये, भनऩातीर वत्ताऩष नेत े वांदीऩ जोळी, वलयोधी ऩष 
नेते तानाजी लनल,े भालऱते स्थामी वमभती वबाऩती लीयेंद्र कुकयेजा, ज्मेष्ठ 
नगयवेलक दमाळांकय ततलायी, स्थामी वमभतीच े वदस्म जगदीळ ग्लारफांळी, भतनऴा 
अतकये, मळश्री नांदनलाय, भांगरा खेकये, वोनारी कडू, लांदना बगत, वांजम 
चालये, ळऴेयाल गोतभाये, वांजम फयेुलाय, भशेळ भशाजन, वनुीर हशयणलाय, हदनेळ 
मादल, गागी चोऩडा उऩजस्थत शोते. 

ऩढेु फोरताना स्थामी वमभतीच े नलतनलायचचत वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे 
म्शणारे, याजकीम षेत्रात कामयकताय त ेस्थामी वमभती वबाऩती म्शणून जी लाटचार 
झारी त्माच ेखये शे्रम शे आभदाय कृष्णा खोऩड ेमाांना जात.े त्माांच्मा ऩालरालय ऩाऊर 
ठेलनू वलकावाचा नला अध्माम मरहशण्माचा आम्शी प्रमत्न कयतो आशे. स्थामी 
वमभतीच े वबाऩती म्शणून आता वांऩणूय ळशयाची जफाफदायी आऩल्मालय आरी 
आशे. भखु्मभांत्री देलेंद्र पडणलीव आणण कें द्रीम भांत्री तनतीनजी गडकयी, नागऩयू 
ळशयातीर वलय आभदाय, भशाऩौय आणण भनऩातीर वलय लरयष्ठ नेत्माांच्मा 
भागयदळयनात शी जफाफदायीशी आऩण मळस्लीऩणे ऩाय ऩाडू, अवा वलश्लाव त्माांनी 
मालेऱी हदरा. 

भशाऩौय नांदा जजचकाय म्शणाल्मा, बाजऩच े ळावन शे ऩायदळयक ळावन 
आशे. ना. तनतीन गडकयी आणण भखु्मभांत्री देलेंद्र पडणलीव माांच्मा नेततृ्लात नागऩयू 
ळशयाचा वलकाव कयण्माची जफाफदायी आणण नागरयकाांना उत्कृष्ट भरुबतू वोमी 
ऩयुवलण्माची जफाफदायी स्थातनक स्लयाज्म वांस्था म्शणून आभची आशे. शी जफाफदायी 
वलय नगयवेलकाांच्मा वशकामायने आम्शी ऩाय ऩाडत आशोत. भनऩातीर ळावनशी 
ऩायदळयक अवनू प्रत्मेक ऩषाच्मा नगयवेलकाांना वोफत घेऊन चारणे, शीच आभची 



बमूभका आशे. मलुा कामयकते प्रदीऩ ऩोशाणे माांच्मालय ऩषाने टाकरेल्मा वलश्लाव त े
वाथय ठयलतीर, अवा वलश्लाव त्माांनी व्मक्त केरा. 

आभदाय वधुाकय कोशऱे माांनी भालऱत े वबाऩती लीयेंद्र कुकयेजा माांच े अमबनांदन 
कयीत आबाय व्मक्त केरे. त्माांचा कामयकाऱ शा भनऩाची आचथयक जस्थती वधुायण्मात 
गेरा. जीएवटीच े अनदुान लाढवलण्मात त्माांनी भशत्त्लाची बमूभका 
तनबालरी. उऩयाजधानी म्शणून नागऩयूरा जाशीय झारेरे वलळऴे अनदुान १५ लऴायनांतय 
खेचनू आणण्मात भखु्मभांत्री देलेंद्र पडणलीव माांच्मावश श्री. कुकयेजा माांची बमूभका 
भोठी आशे. त्माांच्मा मा कामायभऱेु ऩढुीर लऴय प्रदीऩ ऩोशाणे माांच्मावाठी 
वलकावकामायच्मा दृष्टीने चाांगरे जाईर, अवे त ेम्शणारे. 

आभदाय वधुाकय देळभखु माांनीशी मालेऱी प्रदीऩ ऩोशाणे माांच ेअमबनांदन कयीत वांऩणूय 
नागऩयूरा वलकावकामायवाठी तनधी त्माांच्मा कामयकाऱात मभऱेर, अळी आळा व्मक्त 
केरी. आभदाय प्रा. अतनर वोरे माांनीशी भनऩाच्मा आचथयक जस्थतीलय भात करून 
लीयेंद्र कुकयेजा माांनी भनऩारा वांकटातून फाशेय काढण्माची बमूभका उत्तभयीत्मा 
तनबालरी. प्रदीऩ ऩोशाणे माांच्मा कामयकाऱात भनऩालयीर आचथयक वांकट ऩणूयऩणे दयू 
शोऊन नागऩयू ळशयात वलकावकाभाांचा आरेख उांचालेर, अवा वलश्लाव व्मक्त केरा. 

आभदाय कृष्णा खोऩड े म्शणारे, स्थामी वमभती वबाऩती शी पाय भोठी जफाफदायी 
आशे, प्रदीऩ ऩोशाणे शे वलाांना घेऊन चारणाये व्मजक्तभत्ल आशे. ऩलूय नागऩयुातीर 
नगयवेलक म्शणून आऩल्मारा त्माांच े कामय भाहशती आशे. त्माांच्मा कामयकाऱात 
वलकावारा गती मभऱेर, अवा वलश्लाव त्माांनी व्मक्त केरा. वलयोधी ऩषनेत ेतानाजी 
लनले माांनीशी नलतनलायचचत वबाऩतीांच े अमबनांदन कयीत त्माांच्मा कामयकाऱावाठी 
ळबेुच्छा हदल्मा. 

भालऱते वबाऩती लीयेंद्र कुकयेजा माांनी मालेऱी त्माांच्मा कामयकाऱातीर अडचणी 
आणण त्मालय वलय ऩदाचधकायी आणण वदस्माांच्मा भदतीन ेकेरेरी भात माच ेवललेचन 
केरे. ऩदग्रशण वभायांबाच्मा ऩहशल्मा हदलळी आरेरा अनबुल वाांगत भनऩाची आचथयक 



जस्थती फऱकट कयण्माचा आऩण वांकल्ऩ केरा शोता. त्मात आऩण मळस्ली 
झारो, अवे वाांगत नलतनलायचचत वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे माांना ळबेुच्छा हदल्मा. 

तत्ऩलूी नलतनलायचचत वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे माांनी स्थामी वमभतीच्मा कषात 
भालऱते वबाऩती लीयेंद्र कुकयेजा माांच्माकडून कामयबाय स्लीकायरा. भशाऩौय नांदा 
जजचकाय आणण भालऱते वबाऩती लीयेंद्र कुकयेजा माांनी ऩषु्ऩगुच्छ देऊन त्माांच े
स्लागत केरे. मालेऱी प्रदीऩ ऩोशाणे माांच ेकुटुांफीमशी उऩजस्थत शोते. 

कामयक्रभाच े वांचारन भनऩातीर वत्ताऩष उऩनेत े तथा नगयवेलक 
नयेंद्र (फाल्मा) फोयकय माांनी केरे. आबाय प्रतोद हदव्मा धयुड ेमाांनी भानरे. कामयक्रभारा 
भनऩातीर वलय ऩदाचधकायी, नगयवेलक, कामयकत ेभोठ्मा वांख्मेने उऩजस्थत शोत.े 

 


