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प्रलशद्धी पत्रक                                                ता. ३० नोव्षेंबर २०१९ 

दबेु पररळाराने तब्बऱ ८० ळवक ददऱी 
मनपाऱा शेळा 

शेळाननळतृ्त ननगम शचिळ षरीऴ दबेु यांनी ददऱा 
आठळणींना उजाला 

  

नागपूर, ता. ३० : प्रळावकीम कामााभधून दफेु ऩरयलायातीर लडीर ल भुराने 
तब्फर ८० लऴा नागऩूय भशानगयऩालरकेरा वेला प्रदान केरी. वशामक 
लळषक म्शणून ननमुक्त झारेरे नलरककळोय दफेु लळषणाधधकायी अळी ४१ 
लऴा वेला देत ननलतृ्त झारे तय ग्रंथारम अधीषक त ेननगभ वधिल अळी 
३८ लऴा ददघा वेला देत आज वेलाननलतृ्त शोत अवताना वंऩूणा कामाकाऱ 
डोळ्माऩुढे याशत आशे, अळी बालना भनऩा वेलेतून वेलाननलतृ्त झारेरे 
ननगभ अधीषक शयीळ दफेु मांनी व्मक्त केरी. मालेऱी शयीळ दफेु मांनी 
भनऩातीर प्रददघा वेलेदयम्मानच्मा आठलणींना उजाऱा ददरा. 
  

ग्रंथारम अधीषक त ेननगभ अधीषक अळा ३८ लऴााच्मा वेलेभध्मे १४ 
भशाऩौय, १५ उऩभशाऩौय आणण ११ स्थामी वलभती अध्मषांिा कामाकाऱ 



ऩादशरा. एलढ्माि भोठ्मा वंख्मेत आमुक्तशी भनऩाभध्मे वेला देउन गेरे. 
भात्र मा ३८ लऴााच्मा वेलेभध्मे एकाशी भशाऩौय, उऩभशाऩौय, अन्म 
ऩदाधधकायी ल आमुक्तांकडून कायणे दाखला नोटीव फजालण्मात आरे 
नाशी, अवे ननगभ वधिल शयीळ दफेु मांनी वांधगतरे. 
  

ननगभ वधिल शयीळ दफेु मांिे लडीर नलरककळोय दफेु शे भनऩाभध्मे 
वशामक लळषक म्शणून वेलेत शोत.े ऩुढे १९४० रा त ेलळषणाधधकायी 
झारे. लळषणषेत्राभध्मे अनेक भशत्लािे कामा नलरककळोय दफेु मांनी केरे. 
त्मांच्मा कामाािा गौयल म्शणून भनऩा कॉरनीतीर एका भागाारा 
‘स्ल.नलरककळोय दफेु भागा’ अवे नाल देण्मात आरे आशे. त्मांिे ऩुत्र शयीळ 
दफेु मांनाशी भनऩा वेलेिा लायवा आऩवूकि लभऱारा. फारऩणी ळशयािे 
प्रथभ भशाऩौय फॅयी.ळेऴयाल लानखेड ेमांच्मा अंगाखांद्मालय खेऱणा-मा 
शयीळ दफेु मांनी ऩुढे भनऩाभध्मे वेला फजालताना तब्फर १४ भशाऩौयांच्मा 
कामाकाऱात आऩरा प्रळावकीम वशबाग दळावलरा. मालऴी लडीर 
नलरककळोय दफेु मांिा जन्भळताब्दी लऴा आशे आणण माि भदशन्मात 
भनऩा वेलेतून वेलाननलतृ्त शोणे शा स्भयणीम मोगामोग आशे, अवेशी 
ननगभ वधिल शयीळ दफेु मांनी वांधगतरे. 
  

रशानऩणाऩावून ते ननलतृ्तीऩमतं भनऩाळी नाऱ जुऱरी आशे. वेलाकाऱात 
भनऩात अनेक फदर ऩादशरे. वीएनवी कामदा शटलून भनऩा कामदा 
भशानगयऩालरकेरा रागू कयण्मात आरा. त्मालेऱी ज्मेष्ठ नगयवेलक 
दमाळंकय नतलायी मांच्मा अध्मषतते वलभती गठीत करून नलीन वबा 
काभकाज ननमभालरी तमाय कयण्मात आरी. प्रश्न उत्तये, स्थगन प्रस्ताल 
आदी फाफी त्मात अंतबूात कयण्मात आल्मा. त्मािा पामदा आजशी भनऩा 



वबागशृाभध्मे शोत आशे. प्रबाग वलभती गठीत कयणे, वलळेऴ वलभती, 
ऩरयलशन वलभतीिीशी ननमभालरी तमाय कयण्मात भशत्लािी बूलभका 
फजालल्मािी आठलण ननगभ वधिल शयीळ दफेु मांनी वांधगतरी.   

  

  
 


