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महहिा पक्षनेता ही गौरिाची 
बाब -महापौर नंदा जजचकार 

बसपा पक्षनेते म्हणनू िशैािी नारनिरे यांनी 
स्िीकारिा पदभार 

नागपूर,ता. १८ : नागपूर महानगरपालिकेच्या इतिहासाि कुठल्या पक्षाच्या 
नेिपेदी महहिेची वर्णी िागरे्ण हे क्वचचिच होि.े बसपाच्या पक्षनेिपेदी 
वैशािी नारनवरे या महहिा नगरसेववकेची तनवड करून बहुजन समाज 
पार्टीने नवा पायंडा घाििा आहे. पक्षनेिपेदी महहिेची तनवड ही गौरवाची 
बाब असून तयांच्या काययकाळाि तनश्चचि चांगिे कायय होईि, असा ववचवास 
महापौर नंदा श्जचकार यांनी व्यक्ि केिा. 

नागपूर महागरपालिकेच्या बसपा पक्षनेिपेदाचा पदभार नगरसेववका वैशािी 
नारनवरे यांनी गुरुवारी (िा. १८) स्वीकारिा. याप्रसंगी तया बोिि होतया. 
अध्यक्षस्थानी बसपाचे प्रदेशाध्यक्ष सुरेश साखरे होि.े प्रमुख पाहुरे्ण म्हर्णून 



बसपाचे प्रदेश महासचचव श्जिेंद्र म्हैसकर, मंगेश ठाकरे, श्जिेंद्र घोडसे्वार, 

प्रदेश सचचव भाऊसाहेब गोंडारे्ण, श्जल्हाध्यक्ष वविास सोमकंुवर, माजी 
गर्टनेिा गौिम पार्टीि, मुरिी मेश्राम, प्रदेश मीडडया प्रभारी उतिम शेवडे, 
भाईचारा सलमिीचे शहर अध्यक्ष त्रिभुवन तिवारी, आशीनगर झोन सभापिी 
ववरंका लभवगड,े नगरसेववका वंदना चांदेकर, मंगिा िांजेवार, ममिा सहारे, 

नगरसेवक नरेंद्र वािदे, संजय बुरेवार, उतिर नागपूर अध्यक्ष अववनाश 
नारनवरे, माजी श्जल्हा प्रभारी योगेश िांजेवार उपश्स्थि होि.े 

याप्रसंगी बोििाना प्रदेशाध्यक्ष सुरेश साखरे म्हर्णािे, कुठिीही गोष्र्ट सहज 
लमळि नसि.े तयासाठी संघर्य करावा िागिो. महानगरपालिकेिीि 
बसपाच्या पक्ष कायायियािाही इतिहास आहे. संघर्य करून हे कायायिय 
पक्षाने लमळवविे आहे. सतिेि आिा दहा नगरसेवक असिे िरी आिा 
मनपाि सतिा हे बसपाचे िक्ष्य आहे. पुढे ववधानसभा तनवडर्णुका आहे. 
तयामुळे नगरसेवकांनी िोकांच्या समस्यांकड े अचधकाचधक िक्ष पुरवावे. 
समस्यांचे तनराकरर्ण करावे. नवतनवायचचि पक्ष नेतयांनी पक्षाच्या विीने 
सभागहृाि िोकांचा आवाज बुिंद करावा. पक्षािीि सवय नगरसेवकांना 
ववचवासाि घेऊन आपसी चचेिूनच ववर्य मांडावे, असेही ि ेम्हर्णािे. 

नवतनयुक्ि पक्षनेिा वैशािी नारनवरे म्हर्णाल्या, पक्षाने आपल्यावर जो 
ववचवास र्टाकिा तया ववचवासािा िडा जाऊ देर्णार नाही. सवय नगरसेवकांच्या 
सहकायायने नागपूर महानगरपालिकेि पक्षाची नवी ओळख आणर्ण दबदबा 
तनमायर्ण करण्याचा आमचा प्रयतन राहीि. आपल्या काययकाळाि पार्णी आणर्ण 
लशक्षर्ण हे दोन ववर्य िावून धरू, असे तयांनी सांचगििे. 



अन्य मान्यवरांनीही यावेळी आपिे ववचार मांडिे. काययक्रमाचे संचािन 
नगरसेवक श्जिेंद्र घोडसे्वार यांनी केिे. आभार श्जल्हाध्यक्ष वविास 
सोमकंुवर यांनी मानिे. काययक्रमािा बसपाचे अनेक पदाचधकारी, काययकिे 
उपश्स्थि होिे.  
 


