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कमकचारी भविष्य ननधी संघठन
कायाकियात िक्ष
ृ ारोपण
नागपूर,ता. १६ : नागपूर महानगरपालिका आणि कममचारी भविष्य ननधी
संघठन यांच्या संयुक्त विद्यमाने संघठनच्या क्षेत्रिय कायामियात मंगळिारी
(ता. १६) िक्ष
ृ ारोपि करण्यात आिे.

यािेळी आयोजित समारं भाच्या अध्यक्षस्थानी कममचारी भविष्य ननधी
संघठनचे क्षेत्रिय आयुक्त विकासकुमार होते. प्रमुख पाहुिे म्हिून महापौर
नंदा जिचकार, उपमहापौर दीपराि पार्डीकर, विरोधी पक्ष नेते तानािी िनिे,
ििप्रदाय सलमतीचे सभापती वपंटू झिके, उपसभापती भगिान में ढे,
मनपातीि लििसेनेचे गटनेते ककिोर कुमेररया, क्रीर्डा सलमतीचे मािी

सभापती तथा नगरसेिक नागेि सहारे , नगरसेविका ररता मुळे, स्नेहि

त्रिहारे , क्षेत्रिय भविष्य ननधी आयुक्त २ दे िेंद्र सोनटक्के, सहायक भविष्य
ननधी आयक्
ु त ननरं िन सरलसया, सहायक भविष्य ननधी आयक्
ु त लमलिंद
दे ऊळकर, सहायक भविष्य ननधी आयुक्त अिय भारत, कममचारी भविष्य

ननधी कममचारी संघटनेचे सचचि वििय ठाकरे , सक्करदरा पोलिस ठाण्याचे

ठािेदार चंद्रकांत यादि, ईएसआयसी िोर्डम सदस्य मक
ु ंु द मळ
ु े , सक्करदरा
ठाण्याचे सन
ु ीि सरदार उपजस्थत होते.

यािेळी िोिताना महापौर नंदा जिचकार म्हिाल्या, िासनाच्या ३३ कोटी
िक्ष
िागिर्ड कायमक्रमांतगमत नागपूर िहरात उद्दिष्टापेक्षा अचधक िक्ष
ृ
ृ
िािण्याचा संकल्प नागपूर महानगरपालिकेने केिा आहे . िक्ष
ृ िागिर्डीने
िहर द्दहरिे करण्यासाठी िोकसहभाग महत्तत्तिाचा आहे . कममचारी भविष्य

ननधी संघठन कायामियाने यात सहभाग नोंदविल्याििि महापौर नंदा
जिचकार यांनी सिम अचधकारी-कममचाऱयांचे अलभनंदन केिे.
अध्यक्षस्थानािरून िोिताना भविष्य ननधी आयक्
ु त विकासकुमार म्हिािे,

पूिम नागपुरात कायामियाच्या माध्यमातून ९०० िक्ष
ृ िागिर्ड करून पूिम
नागपूर हररत करण्याचा संकल्प अचधकारी, कममचाऱयांनी केिा आहे . संपूिम
विदभामतन
ू या कायामियात येिाऱया पेन्िनर ि अन्य व्यक्तींना या झार्डांचा
िाभ व्हािा, अिी इच्छा त्तयांनी व्यक्त केिी.

क्रीर्डा सलमतीचे मािी सभापती तथा नगरसेिक नागेि सहारे यांनी भविष्य
ननधी संघठन कायामियासभोिताि नागरी सुविधा पुरिून सौंदयीकरि
नागपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून करण्याची विनंती महापौर नंदा
जिचकार यांच्याकर्डे केिी.

यानंतर सिम मान्यिरांनी पररसरात िक्ष
ृ ारोपि केिे. कायमक्रमाचे संचािन
अरुिकुमार कंु भारे यांनी केिे. आभार वििय ठाकरे यांनी मानिे.

