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स्थाऩत्य सलमती सभाऩती अभय
गोटे कर यांनी स्ळीकारऱा ऩदभार
नागऩरू , ता. १९ : नागऩयू भशानगयऩालरकेचे नलननलााचचत स्थाऩत्म ल प्रकल्ऩ वलळेऴ
वलभती वबाऩती अबम गोटे कय माांनी ळक्र
ु लायी (ता.१९) ऩदबाय स्लीकायरा. भनऩा

भख्
ु मारमातीर स्थाऩत्म ल प्रकल्ऩ वलळेऴ वलभती वबाऩतीांच्मा कषात आमोजजत
ऩदग्रशण वभायां बाच्मा अध्मषस्थानी भशाऩौय नांदा जजचकाय शोत्मा.

प्रभख
ु अनतथी म्शणन
ू दक्षषण नागऩयू चे आभदाय वध
ु ाकय कोशऱे , उऩभशाऩौय दीऩयाज
ऩाडीकय, स्थामी वलभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, आयोग्म वलभती वबाऩती लीयें द्र

कुकये जा, जरप्रदाम वलभती वबाऩती वलजम झरके, भहशरा ल फारकल्माण वलभती
वबाऩती वांगीता चग-शे , क्रीडा वलभती वबाऩती प्रभोद चचखरे, रक्ष्भी नगय झोन

वबाऩती प्रकाळ बोमय, शनभ
ु ान नगय झोन वबाऩती भाधयु ी ठाकये , प्रतोद हदव्मा

धयु डे, वत्ताऩष उऩनेत्मा लऴाा ठाकये , स्थाऩत्म वलभती उऩवबाऩती ककळोय लानखेड,े
वलभतीच्मा वदस्मा वोनारी कडू, ऩल्रली ळाभकुऱे , ज्मेष्ठ नगयवेलक वन
ु ीर

अग्रलार, नगयवेलक नागेळ भानकय, वन
ु ीर हशयणलाय, वलजम चट
ु े रे, रखन मेयलाय,
नगयवेवलका कल्ऩना कांु बरकय, उऴा ऩॅरेट, स्नेशर बफशाये , लांदना बगत, ननयां जना
ऩाटीर, उज्ज्लरा ळभाा आदी उऩजस्थत शोते.

प्रायां बी भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी नलननलााचचत स्थाऩत्म वलभती वबाऩती अबम
गोटे कय माांचा ऩष्ु ऩगुच्छ दे उन वत्काय केरा. मालेऱी फोरताना भशाऩौय नांदा

जजचकाय म्शणाल्मा, ळशयातीर जनतेरा वेला ऩयु वलणे शे नागऩयू भशानगयऩालरकेचे
कताव्म आशे ल शे कताव्म मोग्मरयत्मा ऩाय ऩाडाले मावाठी झोन वबाऩतीांवश वला

वलळेऴ वलभत्माांलय वबाऩतीांची नेभणक
ू कयण्मात आरी आशे . स्थाऩत्म वलभती शी

वद्ध
ु ा भनऩाभधीर इतय वलभत्माांप्रभाणे भशत्लाची वलभती आशे . फाांधकाभ षेत्रातीर
व्मालवामीक अनब
ु ल ऩाठीळी अवरेल्मा अबम गोटे कय माांच्माकडे वलभतीची धयु ा
वोऩलन
ू उत्तभ ननणाम घेण्मात आरा आशे . आऩल्मा अनब
ु ल आणण वलऴमातीर

वक्ष्
ु भ अभ्मावाचा पामदा जनतेच्मा हशतावाठी, जनतेरा ववु लधा लभऱलन
ू दे ण्मावाठी
कयण्मात माले, अवे भत मालेऱी भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी व्मक्त केरे.

कय आणण वांऩत्ती शे दोनच भनऩाच्मा उत्त्ऩन्नाचे वाधन आशे त. त्माभऱ
ु े स्थाऩत्म
मा भशत्लऩण
ू ा वलभतीभध्मे कामा कयताना भनऩाच्मा उत्ऩन्नलाढीवाठी कयता मेणामा उऩाममोजनाांकडेशी वलळेऴ रष द्मा. मालळलाम भख्
ु मभांत्री दे लेंद्र पडणलीव ल

केंद्रीम भांत्री ननतीन गडकयी माांच्मा नेतत्ृ लात भनऩाभध्मे अनेक प्रकल्ऩ वरू
ु आशे त

मा प्रकल्ऩाांचा आढाला घेउन त्मा फाफत आलश्मक ती कामालाशी कयण्माचेशी आलाशन
भशाऩौयाांनी केरे.

सळकसामानयांना नयाय दे ण्यासाठी कायक करा : आमदार सध
ु ाकर कोहले

नागऩयू भशानगयऩालरकेभध्मे वलाांच्मा वशकामााने वलात्र चाांगरे काभ वरू
ु आशे त.

स्थाऩत्म वलभती शी भनऩाची अत्मांत भशत्लाची वलभती आशे . व्मलवामाने बफल्डय
अवरेल्मा अबम गोटे कय माांच्मा अनब
ु लाचा पामदा वलभतीच्मा भाध्मभातून

जनतेरा शोणाय आशे . वलाांना वोफत घेउन वलभतीच्मा भाध्मभातन
ू वलावाभान्माांना
न्माम दे ण्मावाठी कामा कया, अवे आलाशन आभदाय वध
ु ाकय कोशऱे माांनी केरे.

ळशयात वरू
ु अवरेल्मा वलवलध प्रकल्ऩाांचा आढाला घेतानाच वाभान्म जनतेवाठी

अडवय ठयणा-मा फाफी रषात घ्मा मालळलाम भनऩाच्मा उत्ऩन्न लाढीवाठी काम

चाांगरे कयता मेईर माचा अभ्माव कया, आऩरे अनब
ु ल, कौळल्म, फवु द्धभत्तेचा राब

ळशयातीर प्रत्मेक नागरयकारा ऩोशोचवलरा जाला मावाठी वलळेऴ कामा कया, अवेशी
आलाशन त्माांनी मालेऱी केरे.

सलमतीमापकत नागररकांच्या सवु ळधेसाठी कायक करणार : अभय गोटे कर

स्थाऩत्म वलभतीचा वबाऩती म्शणन
ू ऩषाने वोऩवलरेरी जफाफदायी आणण वलश्लाव

कामभ ठे लण्मावाठी वदै ल कहटफद्ध आशे . नागरयकाांना फाांधकाभ कयताना नगय यचना
वलबागाच्मा अनेक ननमभाांभऱ
ु े नाशक त्राव वशन कयाला रागतो. वलभतीच्मा

भाध्मभातून शे ननमभ लळथीर करून नागरयकाांना हदरावा लभऱलन
ू दे ण्मावाठी कामा
कयणाय, अवे प्रनतऩादन नलननलााचचत वलभती वबाऩती अबम गोटे कय माांनी केरे.
कामाक्रभाचे वांचारन जरप्रदाम वलभती वबाऩती वलजम झरके माांनी केरे तय
आबाय स्थाऩत्म वलभतीचे उऩवबाऩती ककळोय लानखेडे माांनी भानरे.

