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ििकरच नागपूर ‘ग्िोबि
लसटी’ म्हणून जगात ठसा उमटिणार
महापौर नंदा लजचकार यांचा लिश्वास : प्रजासत्ताक ददनालनलमत्त
ध्िजारोहण
नागपूर,ता. २६ : आज आपल्या नागपूर शहरामध्ये अनेक लिकास कामे सुरू आहेत. शहरात
मेट्रोचे काम प्रगतीपथािर आहे. सिकत्र लसमेंटचे रस्ते तयार होत आहेत. कलिियक सुरेश भट
सभागृहाच्या रूपात देशपातळीिरीि सुंदर सभागृह आपल्याकडे आहे. यालशिाय शहरात
स्पोर्टसक ॲथॉररटी ऑफ इं लडयाचे मोठे स्टेलडयम, लसम्बॉयलसस सारख्या मोठ्या लशक्षण संस्था
येत आहे. आयआयएममुळे शहर लशक्षण आलण आरोग्य हब म्हणून पुढे येत आहे. ई-ररक्षाने
अनेकांना आत्मलिश्वासाने जगण्याचे बळ ददिे. यामध्ये भर घाित सांडपाण्यातून लिज
लनर्ममतीचा पथदशी प्रयोग आपल्याच नागपुरात सुरू आहे. ही सिक कामे आज जगामध्ये
नागपूरचे नाि उं चाित आहे. एके काळी जगात उल्िेखही न होत असिेिे नागपूर
ििकरच ‘ग्िोबि लसटी’ म्हणून जागलतक पातळीिर आपिा ठसा उमटलिणार आहे, असा
लिश्वास महापौर नंदा लजचकार यांनी व्यक्त के िा.
भारतीय प्रजासत्ताक ददनाच्या िधाकपन ददनालनलमत्त शलनिारी (ता.२६) नागपूर
महानगरपालिके च्या लसव्हीि िाईन मुख्याियात आयोलजत ध्िजारोहण सोहळ्याप्रसंगी त्या
बोित होत्या. यािेळी मंचािर उपमहापौर दीपराज पाडीकर, स्थायी सलमती सभापती िीरें द्र
कु करे जा, लिरोधी पक्ष नेते तानाजी िनिे, आयुक्त अलभजीत बांगर, अलिशमन ि लिद्युत लिशेष
सलमतीचे सभापती िहुकु मार बेहते, धरमपेठ झोन सभापती प्रमोद कौरती, नगरसेिक लजतेंद्र
घोडेस्िार, अलतररक्त
आयुक्त
रिींद्र ठाकरे , अलतररक्त
आयुक्त राम
जोशी, अलतररक्त
आयुक्त अझीझ शेख, उपायुक्त राजेश मोलहते, लनतीन कापडनीस उपलस्थत होते.

पुढे बोिताना महापौर नंदा लजचकार म्हणाल्या, आज देश पररितकनाच्या उं बरठ्यािर आहे.
स्िच्छ भारत लमशन, अमृत योजना, स्माटक लसटी ि सिाांना घरे या उद्दीष्ांसह देशाचा लिकास
झपाट्याने होत आहे. या सिक योजनांच्या यशस्िीतेसाठी नागपूर महानगरपालिका सदैि
कायकरत आहे. दुस-या टप्पप्पयामध्ये नागपूर शहराची स्माटक लसटी म्हणून लनिड झािी. दुस-या
टप्पप्पयात लनिड होउनही आज आपिे नागपूर शहर देशातीि १०० स्माटक लसटीमध्ये पलहल्या
क्रमांकािर आहे, ही आपल्यासाठी अलभमानाची बाब आहे. मुख्यमंत्री देिेंद्र फडणिीस, कें द्रीय
मंत्री लनतीन गडकरी ि पािकमंत्री चंद्रशेखर बािनकु ळे यांच्या पुढाकाराने शहरात सिकत्र
लिकासाची कामे होत आहेत. मात्र ही लिकासाची गंगा जोपयांत शेिटच्या व्यक्तीपयांत पोहचत
नाही तोपयांत शाश्वत लिकासाची संकल्पनाच पूणक होऊ शकणार नाही. िोकप्रलतनीधी, प्रशासन
यांच्याकडू न यासाठी प्रयत्न होत आहेत मात्र यासाठी िोकांनीही यामध्ये सहभागी होणे
आिश्यक आहे. यासाठी ‘मेयर इनोव्हेशन अिाडक’च्या माध्यमातून शहरातीि प्रलतभािंत
लिद्यार्थयाांना शहराच्या लिकासात योगदान देण्याची संधी लमळणार आहे. ‘महापौर आपल्या
दारी’ उपक्रमामुळे जनतेचा िोकप्रलतलनधींसह प्रशासनाशी थेट संपकक येत असल्याने या
संिादतून कामािा गती लमळत आहे. लिकासाची गती पुढेही िाढत राहािे यासाठी जनसहभाग
लमळलिण्यासाठी सिाांनी प्रयत्न करण्याचे आिाहनही त्यांनी यािेळी के िे.
तत्पूिी महापौर नंदा लजचकार यांच्या हस्ते ध्िजारोहण झािे. अलिशमन पथकाचे महापौर
नंदा लजचकार, उपमहापौर दीपराज पाडीकर, लिरोधी पक्ष नेते तानाजी िनिे ि
आयुक्त अभिजीत

ब ां गर यांनी

लनरीक्षण

के िे. त्यानंतर

परे डची

मानिंदना

स्िीकारिी. कायकक्रमाचे संचािन सहायक आयुक्त महेश मोरोणे यांनी के िे. यािेळी पररिहन
व्यिस्थापक लशिाजी जगताप, लनगम सलचि हरीश दुब,े अधीक्षक अलभयंता मनोज
तािेिार, प्रमुख अलिशमन अलधकारी राजेंद्र उचके , कायककारी अलभयंता (लिद्युत) संजय
जैस्िाि, सहायक
आयुक्त
लमिींद मेश्राम
यांच्यासह सिक झोनचे
सहायक
आयुक्त, कायककारी अलभयंता, लिभागप्रमुख, अलधकारी ि कमकचारी उपलस्थत होते. सांच लन
धरमपेठ झोनचे सह यक आयुक्त महेश मोरोणे य ां नी केले .
मतदार यादीत नाि नोंदिा, िोकशाही बळकट करा
भारतीय प्रजासत्ताक ददन हा िोकशाहीचा उत्सि आहे. िोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी सिक
मतदारांनी राष्ट्रीय कतकव्यातून मतदानात भाग घेणे आिश्यक आहे. २६ जानेिारी ते १०
फे ब्रुिारी दरम्यान िोकशाही पंधरिाडा साजरा के िा जात आहे. मतदान हा प्रत्येकाचा हक्क
असून िोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी ियाची १८ िषक पूणक झािेल्या सिक तरुण-तरुणींनी
मतदार यादीत नाि नोंदलिण्याचे आिाहनही महापौर नंदा लजचकार यांनी यािेळी के िे. आज
प्रत्येक क्षेत्रात मलहिा आत्मलिश्वासाने पुढे येत आहेत. भारतीय संलिधानाने मुळातच मलहिांना
सक्षम बनलििे आहे फक्त मलहिांनी पुढे येण्याची गरज आहे. देशासाठी मजबूत लपढी लनमाकण

करण्याचे सामर्थयक मलहिांमध्ये आहे. यासोबत सक्षम राष्ट्र घडलिण्याचेही सामर्थयक मलहिांच्या
मनगटात आहे, यासाठी मलहिांनी प्रत्येक क्षेत्राप्रमाणेच िोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठीही
पुढे यािे ि मतदार यादीत नाि नोंदिािे, असे आिाहन महापौर नंदा लजचकार यांनी के िे.
कतकव्यदक्ष अलग्शमन अलधकारी-कमकचा-यांचा गौरि
शहरात लिलिध रठकाणी झािेल्या आगीच्या दुघटक नेतून नागररकांना सुखरूप बाहेर काढू न जीि
िाचलिणारे सीताबडी पोलिस स्टेशनचे हेमंतकु मार खराबे यांच्यासह मनपाचे कतकव्यदक्ष
अलिशमन अलधकारी ि कमकचा-यांना महापौर नंदा लजचकार यांच्या हस्ते गौरलिण्यात आिे.
यािेळी नरें द्र नगरचे अलिशमन कें द्र अलधकारी डी.एन. नाकोड, िकडगंजचे सहायक अलिशमन
अलधकारी राजु लसरकीिार, िकडगंजचे प्रमुख अलिशमन लिमोचक सुरेश आत्राम, यंत्र चािक
अशोक घिघिे, अलग्शमन लिमोचक मकरं द सातपुत,े अलिशमन लिमोचक रिींद्र
मरसकोल्हे, अलिशमन लिमोचक शालिक कोठे , ऐिजदार कमकचारी मनोज गोरे , लिभागीय यंत्र
चािक कमकचारी शेख अकिीम यांच्यासह कतकव्य भािनेतून कायक करणारे नागररक अजय
टक्कामोरे यांनाही महापौर नंदा लजचकार यांच्या हस्ते सन्मालनत करण्यात आिे.
महापौरांनी ददिी ‘कु ष्ठरोग मुक्त भारत’ची शपथ
भारत सरकारच्या प्रगती पोटकिमध्ये राष्ट्रीय कु ष्ठरोग लनमुकिन कायकक्रमाचा समािेश करण्यात
आिा असून त्या अंतगकत समाजातीि कु ष्ठरोगाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्यात सिकत्र
लिलिध अलभयान राबलिण्यात येत आहे. ‘स्पशक’ कु ष्ठरोग जनजागृती अलभयानांतगकत यािेळी
महापौर नंदा लजचकार यांनी उपलस्थतांना ‘कु ष्ठरोग मुक्त भारत’ची शपथ ददिी.

