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स्थायी सलमती सभाऩततऩदी प्रदीऩ 
ऩोहाणे अविरोध 

नागऩरू, ता. ५ : नागऩरू मषानगरऩालऱकेच्या स्थायी शलमतीच्या शभाऩततऩदी प्रभाग 
क्र. २४ मधीऱ नगरशळेक प्रदीऩ ळशंतराळ ऩोषाणे यांची अवळरोध तनळड झाऱी. 

माळलते स्थायी शलमतीच े शभाऩती ळीरेंद्र कुकरेजा यांचा काययकाल शंऩषु्टात 
आल्याने शभाऩती ऩदाशाठी मंगलळारी (ता. ५) शकाली १०.३० ळाजता तनळडणकू 
प्रक्रक्रया शरुू झाऱी. शभाऩतीऩदाशाठी भाजऩच े उमेदळारी प्रदीऩ ऩोषाणे यांनी चार 
नामाकंन अजय दाखऱ केऱे. तयांच्या चार अजायमध्ये अनकु्रमे नगरशेळक जगदीऴ 
ग्ळाऱबंऴी, नगरशेवळका यऴश्री नंदनळार, नगरशेळक शंजय मषाजन आणण नगरशवेळका 
शोनाऱी कडू षे शचूक षोते तर अनकु्रमे नगरशेळक ऴवेराळ गोतमारे, नगरशेवळका 
ळंदना भगत, नगरशेवळका मंगऱा खेकरे, नगरशेवळका मतनवा अतकरे षे अनमुोदक 
षोत.े श्री. ऩोषाणे यांच े चारषी नामांकन अजय ळधै ठरऱे. ऩीठाशीन अधधकारी तथा 
जजल्षाधधकारी अजवळन मदुगऱ यांनी अजय मागे घेण्याशाठी ददऱेल्या मदुतीत तयांनी 
अजय मागे न घेतल्याने नगरशेळक प्रदीऩ ऩोषाणे यांना स्थायी शलमतीच ेशभाऩती 
म्षणून अवळरोध तनळड झाल्याची घोवणा केऱी. 

यानंतर ऩीठाशीन अधधकारी तथा जजल्षाधधकारी अजवळन मदुगऱ यांनी नळतनळायधचत 
शभाऩती प्रदीऩ ऩोषाणे यांच ेऩषु्ऩगुच्छ देऊन स्ळागत केऱे. माळलत ेस्थायी शलमती 



शभाऩती ळीरेंद्र कुकरेजा ळ अन्य शदस्यानंीषी श्री. ऩोषाणे याचं े ऩषु्ऩगुच्छ देऊन 
स्ळागत केऱे ळ ऴभेुच्छा ददल्या. 

कायककताक त ेस्थायी सलमती सभाऩती 

नळतनळायधचत स्थायी शलमती शभाऩती षे अळघ्या ३० ळवायच े अशनू तयांचा शंऩणूय 
ऩररळार भारतीय जनता ऩाटीच ेकायय करीत आषे. ळडीऱ ळशंतराळ ऩोषाणे षे भारतीय 
जनता ऩाटीच ेतनष्ठाळंत काययकत ेआषे. प्रदीऩ ऩोषाणे षे शदु्धा वळद्याथी दऴऩेाशनूच 
ऩसाच े कायय करतात. २६ एवप्रऱ १९८७ रोजी जन्मऱेऱे प्रदीऩ ऩोषाणे ऩळूय नागऩरू 
वळधानशभा मतदारशंघात मोडत अशऱेल्या भंडारा मागायळरीऱ शयूयनगर, ढोबले ऱे-

आऊट येथीऱ रदषळाशी आषे. भारतीय जनता यळुा मोचायच े मंत्री, उऩाध्यस आणण 
मषामंत्री अऴा जबाबदाऱ्या तयांनी शांभालल्या आषेत. ऩळूय नागऩरूच ेआमदार कृष्णा 
खोऩड े यांच्या ऩढुाकारातून प्रदीऩ ऩोषाणे यांना शन २०१२ च्या मषानगरऩालऱका 
तनळडणकुीत प्रभाग ३४ मधनू उमेदळारी लमलाऱी आणण त ेळयाच्या २४ व्या ळवी 
ऩदषल्यांदाच तनळडून आऱे. नगरशेळकऩदाच्या शंऩणूय काययकालात अथायत शन २०१२ 
ते शन २०१७ दरम्यान ते कृवी उतऩन्न बाजार शलमतीच े शंचाऱक षोत.े दरम्यान 
शन २०१३-१४ या कालात ऱकडगंज झोनच ेशभाऩती म्षणूनषी तयांनी जबाबदारी 
शांभालऱी आषे. शन २०१७ मध्ये झाऱेल्या नागऩरू मषानगरऩालऱकेच्या तनळडणकुीत 
ते प्रभाग क्र. २४ मधनू ३८०० मतांनी वळजयी झाऱे आणण आता शन २०१९-२० या 
काययकालाकररता त े स्थायी शलमती शभाऩती म्षणून अवळरोध तनळडून आऱेऱे 
आषेत.  

 


