नागपूर महानगरपालिका, नागपूर
(जनसंपकक विभाग)
प्रलसद्धी पत्रक

ता. ६ जि
ु ै २०१९

पररिहन सलमतीसह दहा विशेष
सलमतींच्या सभापती ि
उपसभापतींची ननिड अविरोध
नागपरू , ता. ६: नागपरू महानगरपालिकेच्या पररवहन सलमतीसह इतर दहा ववशेष
सलमतीच्या सभापती व उपसभापतीींची शननवारी (ता.६) ननवड करण्यात आिी.
जिल्हाधिकारी

तथा

पीठासीन

अधिकारी अजववन

मद
ु गि

याींनी ववशेष

सलमती सभापतीींच्या ननवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडिी. यावेळी अनतररक्त आयक्
ु त राम

िोशी, पररवहन व्यवस्थापक लशवािी िगताप, ननगम सधचव हरीश दब
ु े उपजस्थत होते.
पररवहन सलमतीसह स्थापत्य व प्रकल्प ववशेष सलमती, वैद्यकीय सेवा व आरोग्य

ववशेष सलमती, वविी व सामान्य प्रशासन ववशेष सलमती, लशक्षण ववशेष सलमती,

गलिच्छ वस्ती ननमि
ू न व घरबाींिणी ववशेष सलमती, िीडा ववशेष सलमती, महहिा व
बािकल्याण ववशेष सलमती, ििप्रदाय ववशेष सलमती, कर आकारणी व कर सींकिन

ववशेष सलमती आणण अजग्नशमन व ववद्यत
ववशेष सलमतीच्या सभापती व
ु
उपसभापतीींची अववरोि ननवड करण्यात आिी.

पररवहन सलमतीच्या सभापतीपदी नतस-याींदा जितें द्र (बींटी) कुकडे याींची ननवड करण्यात

आिी आहे . पररवहन सलमतीचे सभापती म्हणून जितें द्र (बींटी) कुकडे याींच्या सच
ू क
नगरसेववका रुपा रॉय होत्या तर नगरसेवक रािेश घोडपागे हे अनम
ु ोदक होते.

स्थापत्य व प्रकल्प ववशेष सलमतीच्या सभापतीपदी अभय गोटे कर तर उपसभापतीपदी

क्रकशोर वानखेडे याींची ननवड करण्यात आिी आहे . नगरसेववका सोनािी कडू ह्या
अभय गोटे कर याींच्या सच
ू क व नगरसेववका पल्िवी वयामकुळे ह्या अनम
ु ोदक होत्या

तर क्रकशोर वानखेडे याींच्या सच
ू क पल्िवी वयामकुळे व सोनािी कडू अनम
ु ोदक होत्या.

वीरें द्र कुकरे िा याींची वैद्यकीय सेवा व आरोग्य ववशेष सलमतीच्या सभापतीपदी तर
नागेश सहारे याींची उपसभापतीपदी ननवड करण्यात आिी आहे . नगरसेववका ववशाखा

बाींते ह्या वीरें द्र कुकरे िा याींच्या सच
ू क व सररता कावरे ह्या अनम
ु ोदक होत्या तर
नागेश सहारे याींच्या सच
ू क नगरसेववका सररता कावरे व नगरसेववका ववशाखा बाींते
अनम
ु ोदक होत्या.

वविी व सामान्य प्रशासन ववशेष सलमतीचे सभापती म्हणन
ू िमूपाि मेश्राम याींना
पन्
ु हा एकदा सींिी दे ण्यात आिी आहे . तर लमनाक्षी तेिगोटे याींची उपसभापतीपदी
ननवड करण्यात आिी आहे . िमूपाि मेश्राम याींच्या सच
ू क नगरसेववका शकींु तिा पारवे

व नगरसेववका मननषा िावडे अनम
ु ोदक होत्या तर लमनाक्षी तेिगोटे ह्याींच्या सच
ू क
नगरसेववका मननषा िावडे व नगरसेववका शकींु तिा पारवे अनम
ु ोदक होत्या.

हदिीप हदवे याींना लशक्षण ववशेष सलमती सभापतीपदी कायम ठे वण्यात आिे असन
ू
प्रमोद तभाने याींची उपसभापतीपदी ननवड करण्यात आिी आहे . हदिीप हदवे याींच्या

सच
ू क नगरसेववका सष
ु मा चौिरी व नगरसेववका प्रलमिा मथरानी अनम
ु ोदक होत्या
तर नगरसेववका ररता मळ
ु े या प्रमोद तभाने याींच्या सच
ू क व सष
ु मा चौिरी अनम
ु ोदक
होत्या.

गलिच्छ वस्ती ननमि
ू न व घरबाींिणी ववशेष सलमतीच्या सभापतीपदी तारा (िक्ष्मी)
यादव तर उपसभापतीपदी उषा पॅिट याींची ननवड करण्यात आिी आहे . तारा (िक्ष्मी)
यादव याींच्या सच
ू क नगरसेववका भाग्यश्री कानतोडे व अनम
ु ोदक नगरसेववका रूनतका
मसराम होत्या तर उषा पॅिट याींच्या सच
ू क नगरसेववका रूनतका मसराम व अनम
ु ोदक
नगरसेववका भाग्यश्री कानतोडे होत्या.

िीडा ववशेष सलमतीचे सभापती म्हणून प्रमोद धचखिे व उपसभापती म्हणून मननषा

कोठे याींची ननवड करण्यात आिी आहे . प्रमोद धचखिे याींच्या सच
ू क नगरसेववका

सरिा नायक व नगरसेवक सन
ु ीि हहरणवार अनम
ु ोदक होते तर मननषा कोठे याींचे
सच
ू क नगरसेवक सन
ु ीि हहरणवार व नेहा वाघमारे अनम
ु ोदक होत्या.

सींगीता धग-हे याींची महहिा व बािकल्याण ववशेष सलमती सभापतीपदी तर हदव्या

िरु डे याींची उपसभापतीपदी ननवड करण्यात आिी आहे . सींगीता धग-हे याींच्या सच
ू क
नगरसेववका हदव्या िरु डे व नगरसेववका मननषा अतकरे अनम
ु ोदक होत्या तर हदव्या
िरु डे याींच्या सच
ू क नगरसेववका मींगिा खेकरे सच
ू क व नगरसेववका मननषा अतकरे
अनम
ु ोदक होत्या.

वविय झिके याींना ििप्रदाय ववशेष सलमती सभापती म्हणन
ू पन्
ु हा एकदा सींिी
दे ण्यात आिी आहे . सलमतीच्या उपसभापतीपदी भगवान में ढे याींची ननवड करण्यात

आिी आहे . वविय झिके याींचे सच
ू क नगरसेवक गोपीचींद कुमरे व हदपक चौिरी
अनम
ु ोदक होते तर भगवान में ढे याींचे सच
ू क हदपक चौिरी व गोपीचींद कुमरे अनम
ु ोदक
होते.

कर आकारणी व कर सींकिन ववशेष सलमतीचे सभापती म्हणून सींदीप िािव व

उपसभापती म्हणून सन
ु ीि अग्रवाि याींना कायम ठे वण्यात आिे आहे . नगरसेवक

महें द्र िनवविय सींदीप िािव व सन
ु ीि अग्रवाि याींचे सच
ू क तर नगरसेववका उज्जज्जविा
शमाू या सींदीप िािव याींच्या तर लशल्पा िोटे या सन
ु ीि अग्रवाि याींच्या अनम
ु ोदक
होत्या.

अजग्नशमन व ववद्यत
ु ववशेष सलमती सभापतीपदी सींियकुमार कृष्णराव बािपाींडे व
उपसभापतीपदी ननशाींत गाींिी याींची ननवड करण्यात आिी आहे . सींियकुमार बािपाींडे
याींचे सच
ू क नगरसेववका वींदना भरु े व नगरसेववका भारती बींड
ु े अनम
ु ोदक होत्या तर

ननशाींत गाींिी याींच्या सच
ू क नगरसेववका भारती बींड
ु े व नगरसेववका वींदना भरु े
अनम
ु ोदक होत्या.

सवू ववियी उमेदवाराींचे जिल्हाधिकारी अजववन मद
ु गि, अनतररक्त आयक्
ु त राम
िोशी, ननगम सधचव हरीश दब
ु े याींनी तुळशीचे रोपटे दे ऊन स्वागत आणण अलभनींदन
केिे.

