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नागऩूर, ता.  ६ :   नागऩरू ऴषरातीऱ दरु्बऱ घटकाांच्या उत्थानाशाठी उऩऱब्ध 
अशऱेऱा ननधी खर्ब कराळा, अशे प्रनतऩादन मषाऩौर नांदा जिर्कार याांनी केऱे. 
नागऩरू मषानगरऩालऱकेच्या दरु्बऱ घटक शलमतीर् ेनळननळाबचर्त शभाऩती गोऩीर्ांद 
कुमरे याांनी मांगलळारी (ता. ६) माळलते शभाऩती षररऴ ददकोंडळार याांच्याकडून 
कायबभार स्ळीकारऱा. याप्रशांगी अध्यसस्थानाळरून त्या र्ोऱत षोत्या. 

प्रमखु ऩाषुणे म्षणून उऩमषाऩौर दीऩराि ऩाडीकर, स्थायी शलमती शभाऩती प्रदीऩ 
ऩोषाणे, शत्ताऩस नेत ेशांदीऩ िोऴी, आमदार डॉ. लमलऱांद मान,े वळरोधी ऩस नेत े
तानािी ळनळ,े आरोग्य शलमती शभाऩती ळीरेंद्र कुकरेिा, स्थाऩत्य ळ प्रकल्ऩ 
शलमतीर् ेशभाऩती अभय गोटेकर, अजग्नऴमन ळ वळद्यतु शलमतीर् ेशभाऩती 
शांियकुमार र्ाऱऩाांड,े िऱप्रदाय शलमतीर् ेशभाऩती वऩ ांटू झऱके, ज्येष्ठ नगरशेळक 
शनुीऱ अग्रळाऱ, शत्ताऩस प्रतोद ददव्या धरुड,े शतरांिीऩरुा झोन शभाऩती अलभरुर्ी 



रािचगरे, ऱकडगांि झोन शभाऩती रािकुमार शेऱोकर, दरु्बऱ घटक शलमतीर् ेमाळलते 
शभाऩती षररऴ ददकोंडळार, नगरशेळक रािेऴ घोडऩागे, रािेंद्र शोनकुशरे, नगरशवेळका 
लऴल्ऩा धोटे, वळद्या मडाळी, रुनतका मशराम, प्रलमऱा मांथरानी, शवुमा र्ौधरी, भािऩर् े
ज्येष्ठ नेत ेियप्रकाऴ गपु्ता याांर्ी उऩजस्थती षोती. 

याप्रशांगी र्ोऱताना मषाऩौर नांदा जिर्कार म्षणाल्या, दरु्बऱ घटक शलमतीऱा नागऩरू 
मषानगरऩालऱकेत वळऴवे मषत्त्ळ आषे. स्ळतांत्र ननधी आषे. या ननधीच्या माध्यमातून 
दरु्बऱ घटकाांशाठी कायब व्षाळे. शभाऩतीांनी ळवबभराच्या कायबकालात दठकदठकाणी भेटी 
देऊन दरु्बऱ घटकाांच्या शमस्या िाणून यायाव्या आ ण त्या शमस्या शोडवळयायाशाठी 
ऩढुाकार यायाळा, अशे आळाषन केऱे. 

आमदार डॉ. लमलऱांद माने म्षणाऱे, शांऩणूब मषाराष्रात दरु्बऱ घटक शलमती अशऱेऱी 
एकमेळ मषानगरऩालऱका म्षणिे नागऩरू मषानगरऩालऱका आषे. स्थायी शलमतीनांतर 
शळाबचधक मषत्त्ळ अशऱेऱी षी शलमती आषे. या शलमतीच्या माध्यमातून शभाऩती 
गोऩीर्ांद कुमरे याांच्या कायबकालात दलऱत ळस्तीांमधीऱ छोटी-छोटी कामे ऩणूबत्ळाकड े
नेयायार् ेकाम व्षाळ,े अऴी अऩेसा त्याांनी व्यक्त केऱी. 

माळलते शभाऩती षररऴ ददकोंडळार याांनीषी ळवबभरातीऱ कायाबर्ा अनभुळ शाांगत 
ऴक्य नततके र्ाांगऱे कायब करयायार्ा प्रयत्न केल्यार् ेशाांचगतऱे. नळननळाबचर्त 
शभाऩतीांनी उळबरीत कामे तडीश न्याळे, अऴी अऩेसा व्यक्त केऱी. शभाऩती गोऩीर्ांद 
कुमरे याांनीषी याळेली आऩऱे मनोगत व्यक्त करीत भािऩच्या ळररष्ठ नेत्याांर् े
आभार मानऱे. शभाऩतीकालात शलमतीच्या कायाबऱा ऩणूब न्याय देयायार्ा प्रयत्न 
करू, अऴी ग्ळाषी त्याांनी ददऱी. 

यानांतर शभाऩती गोऩीर्ांद कुमरे याांनी माळलत ेशभाऩती षररऴ ददकोंडळार 
याांच्याकडून ऩदार्ा कायबभार स्ळीकारऱा. यानांतर शळब उऩजस्थताांनी शभाऩतीांना 
ऴभेुच्छा ददल्या. कायबक्रमार् ेशांर्ाऱन प्रतोद ददव्या धरुड ेयाांनी केऱे. कायबक्रमाऱा 
ऩदाचधकारी, नगरशेळक ळ कायबकते उऩजस्थत षोते. 
  



 


