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ता. १० जन
ू २०१९

सतरं जीपरु ा झोन सभापती अलभरूची
राजगगरे पदारुढ

नागपरू , ता. १० : नागऩरू मषानगरऩालऱकेच्या शतरं जीऩरु ा झोनच्या नळननळााचित
शभाऩती अलभरूिी राजचगरे यांनी शोमळारी (ता.१०) ऩदभार स्ळीकारऱा. शतरं जीऩरु ा
झोन शभाऩती अलभरुिी राजचगरे यांनी झोन कायााऱयाच्या ऩररशरात आयोजजत
ऩदग्रषण शमारं भात झोन शभाऩती म्षणन
ू शत्र
ु े षाती घेतऱी.
शतरं जीऩरु ा

झोन

कायााऱय

ऩररशरात

आयोजजत कायाक्रमाऱा

आमदार कृष्णा

खोऩडे, आमदार वळकाश कंु भारे , उऩमषाऩौर दीऩराज ऩाडीकर, स्थायी शलमती शभाऩती
प्रदीऩ ऩोषाणे, शतरं जीऩरु ा झोनच्या नळननळााचित शभाऩती अलभरुिी राजचगरे , माळलत्या

शभाऩती यऴश्री नंदनळार, ज्येष्ठ नगरशेळक प्रळीण लभशीकर, नगरशेळक शळाश्री
मषे ऴ मषाजन, शंजय िाळरे , ननतीन शाठळणे, नगरशेवळका मननवा अतकरे , ननरं जना

ऩाटीऱ, ळैऴाऱी रोषणकर, शररता काळरे , मननवा धाळडे, झोनिे शषायक आयक्
ु त
प्रकाऴ ळराडे, कायाकारी अलभयंता राजेऴ भत
ु कर, माजी नगरशेळक शळाश्री प्रा. प्रमोद
ऩें डके, रळींद्र डोलश, राजु षातीठे ऱे, भाजऩा उत्तर नागऩरू अध्यस ददऱीऩ गौर, भाजऩा

मध्य नागऩरू अध्यस वळऱाश त्रत्रळेदी, ऴषर मंत्री षवीत घाटोले आदी प्रामख्
ु याने
उऩजस्थत षोते.

याळेली आमदार कृष्णा खोऩडे, आमदार वळकाश कंु भारे , उऩमषाऩौर दीऩराज ऩाडीकर,
स्थायी

शलमती

शभाऩती

प्रदीऩ

ऩोषाणे यांच्याशष

अन्य

मान्यळरांनी माळलत्या

शभाऩती यऴश्री नंदनळार यांच्या कायाकालाबद्दऱ अलभनंदन करून नळननळााचित
शभाऩती अलभरूिी राजचगरे यांना ऴभ
ु ेच्छा ददल्या.

याप्रशंगी आमदार कृष्णा खोऩडे म्षणाऱे, शतरं जीऩरु ा झोन षे नेषमीि आव्षानात्मक

झोन रादषऱे आषे . मात्र नागररकांच्या प्रत्येक शमस्या शोडवळयायाशाठक कदटबधतेतेिे

धोरण स्ळीकारून शभाऩतींनी कामकाज कराळे. नागररकांच्या तक्रारी, त्यांच्या
शमस्या या झोनस्तराळर शोडवळयायात याव्यात याशाठक मषानगरऩालऱकेत झोन
शभाऩती ऩदािी ननलमाती करयायात आऱी आषे . या ऩदाळरुन प्रत्येक नागररकाऱा

शमान न्याय लमलाळा याशाठक प्रयत्न करा, अशेषी आमदार कृष्णा खोऩडे याळेली

म्षणाऱे. नागररकांच्या शमस्यांशष ऩयााळरण शंतुऱनाकडेषी ऱस दे यायािे आळाषन
त्यांनी केऱे. केंद्रीय मंत्री ननतीन गडकरी यांनी केऱेल्या ळस
ृ ऱागळडीच्या शंकल्ऩाऱा
शळाांनी शाथ दे त त्यािी शरू
ु ळात झोनऩाशन
ू ि कराळी ळ याशाठक झोन ऩररशरात
झाडे ऱाळन
ू त्यािे योग्य शंगोऩन करा, अशे आळाषनषी आमदार कृष्णा खोऩडे यांनी
केऱे.

प्रत्येक प्रभागातीऱ जनतेच्या शमस्या शोडवळयायाशाठक नागररक, नगरशेळक ळ
प्रऴाशन यांच्यामध्ये योग्य शमन्ळय शाधन
काम करणे षी झोन शभाऩतीिी
ू
जबाबदारी आषे . मात्र याशाठक कोणताषी भेदभाळ न ठे ळता जनदषताशाठक शळाांनी

एकत्र काम कराळे, अशे आळाषन आमदार वळकाश कंु भारे यांनी केऱे. काषी

ददळशांमध्येि ऩाळशाला शरू
ु षोत अशऱा तरी ऴषरात भेडशाळणा-या ऩाणी टं िाईमल
ु े
प्रत्येकाने ऩायायािा अऩव्यय टालाळा ळ ऩयााळरण शंळधानाशाठक ळस
ृ ऱागळड कराळी,
अशेषी ते याळेली म्षणाऱे.

नळननळााचित झोन शभाऩती अलभरूिी राजचगरे म्षणाल्या, एक नगरशेवळका ते झोन

शभाऩती षा प्रळाश केळल जनतेच्या वळश्ळाशामल
ु े ि ऴक्य झाऱा आषे . त्यामल
ु े
जनतेच्या

प्रत्येक

शमस्या

शोडवळयायाशाठक

प्राधान्याने

काम

करयायात

येईऱ.

झोनमध्ये तीन प्रभागात तीन आमदार ऱाभऱे आषे त. त्यांिे नेषमीि शषकाया

अशतेि. मात्र यालऴळाय झोन ळ मनऩामधीऱ ज्येष्ठ ऩदाचधका-यांिे शषकाया आणण
मागादऴानानेि जनदषतािे काया केऱे जातीऱ, अशे त्या म्षणाल्या.

माळलत्या शभाऩती यऴश्री नंदनळार यांनी त्यांच्या कायाकालात झोनमधीऱ शळा
अचधकारी ळ कमािारी यांच्याकडून िांगऱे शषकाया ऱाभल्यामल
ु े नागररकांच्या
शमस्या शोडवळयायाशाठक प्रामाणणक प्रयत्न केल्यािे आळजन
ुा शांचगतऱे.

कायाक्रमािे शंिाऱन भाजऩा ऩळ
ू ा नागऩरू मंडलािे अध्यस ळ माजी नगरशेळक मषें द्र

राउत यांनी केऱे तर आभार शतरं जीऩरु ा झोनिे शषायक आयक्
ु त प्रकाऴ ळराडे यांनी
मानऱे. याळेली झोनच्या तीनषी प्रभागातीऱ नागररक मोठ्या शंख्येत उऩजस्थत षोते.

