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शहर स्िच्छ ि ननरोगी ठे िण्यास
प्राधान्य - सभापती िीरें द्र
कुकरे जा
िैद्यकीय सेिा ि आरोग्य सलमती सभापतीचा पदभार
स्िीकारिा
नागपूर,ता.८ : नागपूर शहर हे स्वच्छ व ननरोगी राहील याचा ववचार

प्राधान्याने केल्या जाईल. शहरात कुठे ही अस्वच्छता राहणार नाही,
नागररकाांच्या आरोग्याकडे प्राधान्याने लक्ष दिले जाईल, असा ववश्वास
नवननवााचचत आरोग्य समिती सभापती वीरें द्र कुकरे जा याांनी व्यक्त केला.
नागपूर िहानगरपामलकेच्या वैद्यकीय सेवा व आरोग्य समिती सभापती

म्हणन
ू वीरें द्र कुकरे जा याांनी सोिवारी (ता.८) पिभार स्वीकारला. याप्रसांगी
ते बोलत होते.

कायाक्रिाच्या अध्यक्षस्थानी िहापौर नांिा जजचकार होत्या. व्यासपीठावर
प्रिख
ु पाहुणे म्हणन
ू नागपरू पिवीधर ितिार सांघाचे आििार प्रा.अननल
सोले, उत्तर नागपूरचे आििार डॉ.मिमलांि िाने, उपिहापौर िीपराज पाडीकर,
सत्तापक्ष नेते सांिीप जोशी, ववरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे, उपसभापती

नागेश सहारे , कर व कर आकारणी समितीचे सभापती सांिीप जाधव,
धरिपेठ झोन सभापती अिर बागडे, आरोग्य समिती सिस्या ववशाखा बाांते,
सिस्य लहुकुिार बेहेत,े अजग्नशिन व ववद्युत ववशेष समितीचे सभापती
ॲड.सांजय बालपाांडे प्रािुख्याने उपजस्थत होते.
पुढे बोलताना वीरें द्र कुकरे जा म्हणाले, नागपूर शहर हे दिवसेंदिवस प्रगतीकडे
वाटचाल करीत आहे . शहरात आरोग्यववषयक व स्वच्छतेसांिभाात अनेक

सिस्या आहे . या सवा सिस्या गाांभीयााने सोडववण्याचा िाझा प्रयत्न असेल.
िहापामलकेत

काि

करताना

आरोग्य

ववभागाच्या

व

किाचाऱयाांच्या

सिन्वयातून हे काि शक्य आहे . त्यािुळे प्रशासन या कािात िला सहकाया
करे लच, असा ववश्वास त्याांनी व्यक्त केला. पक्षाने िाझ्यावर जो ववश्वास

टाकला, तो िी साथा करून िाखवीन असे म्हणत त्याांनी मिळालेल्या
सहकायााबद्दल आभार िानले.
आििार प्रा.अननल सोले याांनी बाजारपेठेिध्ये सावाजननक शैचालय असावे
अशी सूचना आपल्या भाषणािरम्यान केली. आििार डॉ.मिमलांि िाने

याांनीही आपल्या भाषणातन
ू नवननवााचचत सभापती वीरें द्र कुकरे जा याांना

शुभेच्छा दिल्या तसेच डॉक्टसाना नोंिणी करताना येणाऱया अडचणी

सोडववण्यासाठी काय कायावाही करता येईल, याबाबत ववचार करण्यात यावा,
असे ते म्हणाले. सत्तापक्ष नेते सांिीप जोशी याांनी वीरें द्र कुकरे जा याांचे

अमभनांिन करत स्थायी समिती सभापती म्हणन
ू श्री.कुकरे जा याांनी केलेल्या
कायााचा गौरव केला.

अध्यक्षस्थानावरून बोलताना िहापौर नांिा जजचकार म्हणाल्या, नागपूर
िहानगरपामलकेिध्ये स्थायी समिती व पररवहन समिती नांतर िहत्वाची

समिती म्हणजे आरोग्य समिती आहे . त्या समितीचा सभापती म्हणून एक
जबाबिार व कताव्यिक्ष सभापती मिळालेला आहे . प्रशासन व पिाचधकारी

याांच्या सिन्वयातूनच लोकप्रनतननधी काया करत असतो. या समितीपढ
ु ील
आव्हाने खूप िोठी आहे त. सफाई किाचाऱयाांचे प्रश्न, त्याांच्या आरोग्याच्या
सिस्या सुद्धा लक्षात घेणे गरजेचे आहे . या सवा सिस्या नवे सभापती
सोडवतील, असा ववश्वास त्याांनी व्यक्त केला.

कायाक्रिाचे सांचालन व आभार नगरसेववका दिव्या धुरडे याांनी केले.

कायाक्रिाला मशक्षण समिती सभापती प्रा.दिलीप दिवे, जलप्रिाय समिती
सभापती वपांटू झलके, िदहला व बालकल्याण समिती सभापती सांचगता चगऱहे ,
धांतोली झोन सभापती लता काडगाये , मशक्षण समिती उपसभापती प्रिोि
तभाने, नगरसेवक

िहें द्र

धनववजय, ननशाांत

गाांधी, िहें द्र

धनववजय,

नगरसेववका प्रमिला िांथरानी, प्रगती पाटील, सष
ु िा चौधरी, उज्जज्जवला शिाा,
आरोग्य

अचधकारी

(स्वच्छता)

डॉ.सुनील

काांबेळे, आरोग्य

अचधकारी

(िवाखाना) डॉ.सररता काििार, अनतररक्त आरोग्य अचधकारी डॉ.ववजय
जोशी, भाजपा सांघटनिांत्री भोजराज डुब
ां े, घनश्याििास कुकरे जा, राखी
कुकरे जा, डॉ. ववांकी रूगवानी, प्रताप िोटवानी, अजन
ूा िास आहूजा प्रािुख्याने
उपजस्थत होते.

विविध संघटनेतर्फे िीरें द्र कुकरे जा यांचा सत्कार
नवननवााचचत वैद्यकीय सेवा व आरोग्य समिती म्हणून वीरें द्र कुकरे जा

याांनी पिभार स्वीकारल्यानांतर शहरातील ववववध सांस्थेतफे त्याांचा सत्कार
करण्यात आला.
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अशोक

कोल्हटकर, अशोक पानतावने, सुधीर जाांभुळकर, मसांधी सिाज, आहुजा
पररवार, सांत बाबा हरिास िांडळ, गड्डी गोिाि िक
ु ानिार सांघ, क्रेडाई या
सांस्थाांचा सिावेश होता.

