नागपूर मषानगरपालऱका, नागपूर
(जनशंपकक वळभाग)
प्रलशद्धी पत्रक

ता. १८ नोव्षें बर २०१९

शंदीप जोऴी, षवकऱा शाबले ,

मोषम्मद इब्राहषम यांनी भरऱे
मषापौर पदाशाठी नामांकन
२२ नोव्षें बरऱा ननळडणूक : मननवा कोठे , दन
ु ेश्ळर पेठे,
मंगऱा ऱांजेळार यांचे उपमषापौर पदाशाठी नामांकन
शादर
नागपूर, ता. १८ : नागऩूय भशानगयऩालरकेच्मा नलीन भशाऩौय ल उऩभशाऩौय
ननलडीवाठी नाभाॊकन अजज बयण्माची प्रक्रिमा वोभलायी (ता.१८) ऩाय

ऩडरी. भशाऩौय ल उऩभशाऩौय ऩदावाठी बायतीम जनता ऩष, काॉग्रेवयाष्ट्रलादी काॉग्रेव ल फशुजन वभाज ऩषाच्मा नगयवेलकाॊनी नाभाॊकन अजज
वादय केरे. बायतीम जनता ऩषाकडून वलद्मभान वत्ताऩष नेते तथा

प्रबाग िभाॊक १६ड चे नगयवेलक वॊदीऩ जोळी माॊनी नाभाॊकन अजज वादय

केरे. तय काॉग्रेव-याष्ट्रलादी काॉग्रेव ऩषाकडून प्रबाग िभाॊक १७ क च्मा

नगयवेवलका शऴजरा वाफऱे आणि फशुजन वभाज ऩषाकडून प्रबाग िभाॊक
६ड चे नगयवेलक भोशम्भद इब्रहशभ माॊनी नाभाॊकन अजज वादय केरे.
उऩभशाऩौय ऩदावाठी बायतीम जनता ऩषाकडून प्रबाग २६क च्मा

नगयवेवलका भननऴा कोठे , काॉग्रेव-याष्ट्रलादी काॉग्रेव ऩषाकडून प्रबाग २३ड
चे नगयवेलक दन
ु ेश्लय ऩेठे, फशुजन वभाज ऩषाकडून प्रबाग ७क च्मा
नगयवेवलका भॊगरा राॊजेलाय माॊनी नाभाॊकन अजज वादय केरे.

वोभलायी (ता.१८) भनऩा भख्
ु मारमातीर डॉ.ऩॊजाफयाल दे ळभख
ु स्भत
ृ ी
स्थामी वलभती वबागश
ु े माॊनी वलज
ृ ाभध्मे ननगभ वचचल शयीळ दफ
उभेदलायाॊचे नाभाॊकन अजज स्लीकायरे.

बाजऩचे भशाऩौय ऩदाचे उभेदलाय वॊदीऩ जोळी माॊच्मा नालारा वलद्मभान
भशाऩौय नॊदा जजचकाय ह्मा वूचक तय ज्मेष्ट्ठ नगयवेलक प्रलीि दटके

अनुभोदक शोते. तय उभशाऩौय ऩदाच्मा उभेदलाय भननऴा कोठे माॊचे वूचक
वलद्मभान उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय ल अनभ
ु ोदक स्थामी वलभती
वबाऩती प्रदीऩ ऩोशािे शे शोते.

काॉग्रेव-याष्ट्रलादी काॉग्रेव ऩषाचे भशाऩौय ऩदाच्मा उभेदलाय शऴजरा वाफऱे
माॊचे वूचक वलयोधी ऩषनेते तानाजी लनले तय अनुभोदक ज्मेष्ट्ठ

नगयवेलक प्रपुल्र गुडधे शे शोते. उऩभशाऩौय ऩदाचे उभेदलाय दन
ु ेश्लय ऩेठे
माॊचे वच
ू क नगयवेवलका प्रणिता ळशािे ल अनभ
ु ोदक ज्मेष्ट्ठ नगयवेलक
प्रपुल्र गड
ु धे शोते.

फशुजन वभाज ऩषाचे भशाऩौय ऩदाचे उभेदलाय भोशम्भद इब्राहशभ माॊचे
आवीनगय झोन वबाऩती वलयॊ का लबलगडे मा वूचक तय नगयवेलक वॊजम

फयु े लाय शे अनभ
ु ोदक शोते. उऩशाऩौय ऩदाच्मा उभेदलाय भॊगरा राॊजेलाय

माॊच्मा वच
ू क फवऩा गटनेत्मा लैळारी नायनलये ल अनुभोदक नगयवेवलका
लॊदना चाॊदेकय ह्मा शोत्मा.

बाजऩचे भशाऩौयऩदाचे उभेदलाय वॊदीऩ जोळी आणि उऩभशाऩौय ऩदाच्मा
उभेदलाय भननऴा कोठे माॊनी नाभाॊकन अजाजचे प्रत्मेकी तीन वॊच वादय
केरे तय काॉग्रेव-याकाॉचे भशाऩौयऩदाचे उभेदलाय शऴजरा वाफऱे आणि
उऩभशाऩौयऩदाचे उभेदलाय दन
ु ेश्लय ऩेठे माॊनी प्रत्मेकी दोन वॊच वादय
केरे.

बाजऩ उभेदलायाॊचे नाभाॊकन अजज वादय कयतेप्रवॊगी भशाऩौय नॊदा
जजचकाय, ओ.फी.वी. वलकाव भशाभॊडऱाचे अध्मष अवलनाळ ठाकये , आभदाय
कृष्ट्िा खोऩडे, आभदाय चगयीळ व्माव, उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, भाजी
खावदाय अजम वॊचेती, भाजी आभदाय वध
ु ाकय कोशऱे , स्थामी वलभती

वबाऩती प्रदीऩ ऩोशािे, आयोग्म वलभती वबाऩती लीयें द्र कुकये जा, स्थाऩत्म
वलभती वबाऩती अबम गोटे कय, जरप्रदाम वलभती वबाऩती वलजम

झरके, ऩरयलशन वलभती वबाऩती जजतें द्र कुकडे, लळषि वलभती वबाऩती
प्रा. हदरीऩ हदले, वलधी वलभती वबाऩती धभजऩार भेश्राभ, लळषि वलभती
उऩवबाऩती प्रभोद तबाने, आयोग्म वलभती उऩवबाऩती नागेळ वशाये ,
प्रतोद हदव्मा धुयडे, रकडगॊज झोन वबाऩती याजकुभाय वाशु, गाॊधीफाग
झोन वबाऩती लॊदना मेंगटलाय, शनभ
ु ान नगय झोन वबाऩती भाधयु ी

ठाकये , बाजऩाचे वलदबज वॊघटनभॊत्री डॉ. उऩें द्र कोठे कय, नगयवेलक वलजश्री
वुनीर अग्रलार, डॉ.यलीॊद्र बोमय, क्रकळोय लानखेड,े वुनीर हशयिलाय, शयीळ

हदकोंडलाय, याजेंद्र वोनकुवये , हदऩक चौधयी, नागेळ भानकय, रखन मेयलाय,
वॊजम भशाजन, भशें द्र धनवलजम, नगयवेवलका रूऩा यॉम, प्रगती ऩाटीर,

स्नेशर बफशाये , भननऴा धालडे, रूऩारी ठाकुय, वलळाखा फाॊत,े स्लाती

आखतयकय, लॊदना बगत, काॊता यायोकय, चेतना टाॊक, ननयॊ जना ऩाटीर, रयता
भुऱे, बाग्मश्री कानतोडे, वुऴभा चौधयी, अचजना ऩाठक, प्रलभरा भथयािी,

वयरा नामक, श्रद्धा ऩाठक, नवीभ फानो इब्राहशभ खान, बायती फुॊडे, भॊगरा
खेकये , लळल्ऩा धोटे , रीरा शाथीफेड, वलद्मा भडाली, वोनारी कडू, ऩल्रली

ळाभकुऱे , लभनाषी तेरगोटे , रुनतका भवयाभ, काॉग्रेव-याष्ट्रलादी काॉग्रेवकडून
उभेदलायाचे अजज वादय कयताना वलयोधी ऩषनेते तानाजी लनले, ज्मेष्ट्ठ
नगयवेलक प्रपुल्र गुडधे, नगयवेलक ऩयवयाभ भानलटकय, क्रकळोय

जजचकाय, नगयवेवलका आळा उईके, तय फवऩाकडून उभेदलायाचे अजज वादय
कयताना गटनेत्मा लैळारी नायनलये , आवीनगय झोन वबाऩती वलयॊ का

लबलगडे, नगयवेवलका लॊदना चाॊदेकय, वॊजम फुयेलाय आदी उऩजस्थत शोते.
ऴुक्रळारी षोणार ननळडणूक
ळुिलायी २२ नोव्शें फयरा भशार मेथीर याजे यघुजी बोवरे नगय बलन मेथे
ननलडिूक प्रक्रिमा ऩाय ऩाडरी जाईर. ळुिलायी वुरूलातीर वऩठावीन
अचधका-माॊद्लाये नाभननदे ळऩत्राची छानिी केरी जाईर. मानॊतय

उभेदलायाॊना नाभननदे ळनऩत्र भागे घेण्माव लेऱ हदरा जाईर. वऩठावीन
अचधका-माॊद्लाये उभेदलायाॊची नाले घोवऴत झाल्मानॊतय आलश्मक
अवल्माव भतदान घेण्मात मेईर. मानॊतय वऩठावीन अचधकायी
नलननलाजचचत भशाऩौय ल उऩभशाऩौय माॊच्मा नालाची घोऴिा कयतीर.

