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धरमऩेठ झोन सभाऩती अमर
बागडे यांनी स्िीकारऱा ऩदभार
नागऩरू , ता. ७ : नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा धयभऩेठ झोन वबाऩतीऩदी अवलयोध
ननलडून

आरेरे

अभय

फागडे

माांनी

ळक्र
ु लायी

(ता.७)

वबाऩतीऩदाचा

ऩदबाय

स्लीकायरा. धयभऩेठ झोन कामाारमाच्मा ऩरयवयात ऩदग्रशण वभायां बात तमाांनी झोन
वबाऩती म्शणून वत्र
ु शाती घेतरी.

कामाक्रभारा आभदाय वध
ु ाकय दे ळभख
ु माांच्मावश आभदाय डॉ.ऩरयणम पुके, धयभऩेठ
झोनचे नलननलााचचत वबाऩती अभय फागडे, स्थाऩतम वलभती वबाऩती वांजम फांगारे,

भहशरा ल फारकल्माण वलभती वबाऩती प्रगती ऩाटीर, वतताऩष उऩनेतमा लऴाा
ठाकये , ज्मेष्ठ नगयवेलक वन
ु ीर अग्रलार, भाजी झोन वबाऩती प्रभोद कौयती,
नगयवेलक कभरेळ चौधयी, शयीळ ग्लारफांळी, नगयवेवलका रूऩा यॉम, ऩरयणीता पुके,

उज्ज्लरा ळभाा, रूनतका भवयाभ, लळल्ऩा धोटे , धयभऩेठ झोनचे वशामक आमक्
ु त

प्रकाळ लयाडे, बायतीम जनता ऩषाचे प्रदे ळ कामाकारयणी वदस्म जमप्रकाळ गुप्ता,
बाजऩा ऩश्चीभ नागऩयू भांडऱ अध्मष ककवन गालांड,े भशाभांत्री अबम दीक्षषत आदी
प्राभख्
ु माने उऩस्स्थत शोते.

मालेऱी आभदाय वध
ु ाकय दे ळभख
ु , आभदाय डॉ. ऩरयणम पुके माांच्मावश अन्म
भान्मलयाांनी अभय फागडे माांचे अलबनांदन करून तमाांना ळब
ु ेच्छा हदल्मा. माप्रवांगी

आभदाय वध
म्शणारे, झोन वबाऩती शे झोनचे ‘लभनी भशाऩौय’
ु ाकय दे ळभख
ु

अवतात. तमाभऱ
ु े आता प्रतमेक प्रबागारा वभान न्माम दे ण्मावाठी काभ कयण्माची
गयज आशे . मावाठी वलाांना वोफत घेउन काभ कयण्माची गयज आशे . एक वाभान्म
कामाकताा

अवरेल्मा

अभय

फागडेंना

नगयवेलक

ल

ऩढ
ु े झोन

वबाऩतीऩदाची

जफाफदायी दे उन वला वभाजारा वोफत घेउन न्माम दे ण्माचा प्रमतन कयण्मात आरा

आशे . मा वलश्लावारा खये उतरून प्रळावन ल नागरयकाांळी वभन्लम ननभााण करून

नागरयकाांच्मा ववु लधेवाठी कामा कया, अवा वल्रा आभदाय वध
माांनी
ु ाकय दे ळभख
ु
मालेऱी नलननलााचचत झोन वबाऩतीांना हदरा.

प्रबाग १३ वाठी आजचा हदलव भोठा अवन
ू आऩल्मातीरच एक कामाकताा आज

‘लभनी भशाऩौय’ फनणे शी अलबभानास्ऩद फाफ आशे , अवे आभदाय डॉ. ऩरयणम पुके

म्शणारे. मांदाचे लऴा ननलडणक
ु ीचे अवल्माने आचायवांहशतेचे ऩारन कयीत तमाऩल
ू ी
नागरयकाांची जास्तीत जास्त काभे कळी कयता मेतीर माकडे प्राधान्माने रष दे उन
काभ कया, अवेशी तमाांनी वाांचगतरे.

कामाक्रभाचे वांचारन भनऩाचे स्थाऩतम वलभती वबाऩती वांजम फांगारे माांनी केरे

तय आबाय धयभऩेठ झोनचे वशामक आमक्
ु त प्रकाळ लयाडे माांनी भानरे. मालेऱी
झोनच्मा चायशी प्रबागातीर नागरयक भोठ्मा वांख्मेत उऩस्स्थत शोते.
नागररकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कटिबद्ध : अमर बागडे
ज्मा जनतेने वलश्लावाने नगयवेलक म्शणून ननलडून हदरे तमाच जनतेच्मा वेलक
े रयता
वबाऩतीऩदाचा उऩमोग कयण्मात मेईर. नागरयकाांचे प्रश्न वोडवलण्माची हदग्गजाांनी
हदरेरी

जफाफदायी

प्राभाणणकऩणे

ऩाय

ऩाडणे

शे

कताव्म

आशे .

नागरयकाांच्मा

वलश्लावाभऱ
ु े च इथऩमांत ऩोशोचता आरे तमाभऱ
ु े जनतेच्मा वभस्मा वोडवलण्मावाठी
वदै ल कहटफद्ध आशे , अवा वलश्लाव नलननलााचचत झोन वबाऩती अभय फागडे माांनी
व्मक्त केरा.

