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सलमता चकोऱे यांनी सांभालऱा
नेहरूनगर सभापततपदाचा
पदभार
नागपूर,ता. १२ : नेहरुनगर झोनचे नेतत्ृ ळ आता महहऱा ऩदाधधकाऱ्याच्या
हातात आहे . सममता चकोऱे ह्या सभाऩततऩदाच्या कालात नेहरूनगर

झोनअंतगगत येणाऱ्या प्रभागातीऱ नागररकांच्या समस्या सोडवळण्यासाठी
कहिबद्ध आहे त. त्यांच्या कायगकालात नेहरू नगर झोनच्या वळकासकामांना
नळा आयाम ममले ऱ, असे प्रततऩादन महाऩौर नंदा जजचकार यांनी केऱे.
नागऩूर

महानगरऩामऱकाअंतगगत

असऱेल्या

नेहरूनगर

झोनच्या

सभाऩततऩदी नुकतीच सममता चकोऱे यांची तनळड झाऱी. सोमळारी (ता.
१०)

त्यांनी

ऩदभार

स्ळीकारऱा.

ऩदग्रहण

सोहळ्याच्या

तनममत्ताने

आयोजजत कायगक्रमात त्या बोऱत होत्या. मंचाळर आमदार सुधाकर
कोहले , आमदार कृष्णा खोऩडे, उऩमहाऩौर दीऩराज ऩाडीकर, माळलत्या

सभाऩती ररता मुले, वळरोधी ऩऺनेता तानाजी ळनळे, वळधी सममतीचे

सभाऩती धमगऩाऱ मेश्राम, ऩररळहन सममतीचे सभाऩती बंिी कुकडे, प्रतोद
हदव्या धुरडे, दब
ग घिक सममतीचे सभाऩती हररऴ हदकोंडळार, जऱप्रदाय
ु ऱ

सममतीचे सभाऩती वळजय झऱके, क्रीडा सममती सभाऩती नागेऴ सहारे ,
आरोग्य सममती सभाऩती मनोज चाऩऱे, सतरं जीऩरु ा झोनच्या सभाऩती

अमभरुची राजधगरे , नगरसेवळका ळंदना भुरे, स्नेहऱ बबहारे , चेतना िांक,
भाजऩ ऴहर संऩकग प्रमुख ळ माजी नगरसेळक प्रमोद ऩें डके, सहायक
ं णजुडे उऩजस्थत होते.
आयुक्त हररऴ राऊत, उऩअमभयंता नरे ऴ मऴग

याप्रसंगी बोऱताना आमदार कृष्णा खोऩडे म्हणाऱे, नगरसेवळका म्हणून
सममता चकोऱे ह्या ळाठोडा ऩररसरातीऱ आऩऱी जबाबदारी चोखऩणे ऩार

ऩाडतात. झोन सभाऩती म्हणून नळीन जबाबदारी त्यांच्याळर आऱी आहे .
ही जबाबदारीही त्या यऴस्ळीरीत्या ऩार ऩाडतीऱ, असा वळश्ळास त्यांनी

याळेली व्यक्त केऱा. आमदार सुधाकर कोहले यांनीही याळेली वळकास
कामांचा उल्ऱेख करीत सममता चकोऱे यांच्या माध्यमातून नेहरू नगर
झोनचा ऴाश्ळत वळकास होईऱ, असे प्रततऩादन केऱे. अन्य मान्यळरांनीही
याळेली आऩऱे मनोगत व्यक्त केऱे.
सत्काराऱा उत्तर दे ताना सभाऩती सममता चकोऱे यांनी, ळररष्ठ नेत्यांचा
वळश्ळास साथग ठरळू आणण झोनमधीऱ वळकास कामांची गती ळाढळू.
नागररकांच्या समस्या सोडवळण्यास प्राध्यान्य दे ऊ, असे आश्ळासन हदऱे.

यानंतर सभाऩती सममता चकोऱे यांनी माळलत्या सभाऩती ररता मुले
यांच्याकडून ऩदभार स्ळीकारऱा. उऩजस्थत मान्यळरांनी आणण नागररकांनी
त्यांना ऴुभेच्छा हदल्या.

