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क्रीडा सलमती सभापती प्रमोि 
चिखिे यांनी स्िीकारिा पिभार 

नागपूर, ता. १५ : नागपूर महानगरपालिकेचे नवननवााचचत क्रीडा सलमती 
सभापती प्रमोद चचखिे याांनी सोमवारी (ता.१५) पदभार स्वीकारिा. 

मनपा मुख्याियातीि क्रीडा सलमती सभापतीांच्या कक्षापुढीि बॅडलमांटन 
कोटाच्या आवारात आयोजित पदग्रहण समारांभािा प्रमुख अनतथी म्हणून 
महापौर नांदा जिचकार, उपमहापौर दीपराि पाडीकर, स्थायी सलमती सभापती 
प्रदीप पोहाणे, सत्तापक्ष नेत ेसांदीप िोशी, पररवहन सलमती सभापती जितेंद्र 
(बांटी) कुकड,े लशक्षण सलमती सभापती ददिीप ददवे, ववधी सलमती सभापती 
ॲड. धमापाि मेश्राम, मदहिा व बािकल्याण सलमती सभापती सांगीता चग-
हे, अजननशमन व ववद्युत ववशेष सलमती सभापती ॲड. सांिय बािपाांड,े 

मावळत ेक्रीडा सलमती सभापती नागेश सहारे, लशक्षण सलमती उपसभापती 
प्रमोद तभाने, प्रतोद ददव्या धुरड,े ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशांकर नतवारी, क्रीडा 
सलमतीच्या उपसभापती मननषा कोठे, सलमती सदस्या काांता रारोकर, सरिा 



नायक, सदस्य सुनीि दहरणवार, नगरसेवक रािेश घोडपागे, वविय चुटेिे, 

नगरसेववका उज्ज्विा शमाा, िता काडगाये, उपायुक्त रािेश मोदहत ेआदी 
उपजस्थत होते. 

यावेळी बोिताना महापौर नांदा जिचकार म्हणाल्या, क्रीडा सलमती ही 
महत्वाची सलमती आहे. शहरात क्रीडा ववषयक वातावरण ननमााण 
करण्यासाठी कें द्रीय मांत्री ननतीन गडकरी याांच्यामार्ा त ववशेष प्रयत्न केिे 
िात आहेत. खासदार क्रीडा महोत्सवाच्या माध्यमातून अनेक उदयोन्मुख 
खेळाडूांना व्यासपीठ लमळािे आहे. नागपूर शहरातीि अनेक प्रनतभावांत 
खेळाडूांना हक्काचे व्यासपीठ लमळवून देण्यासाठी क्रीडा सलमतीतरे् प्रयत्न 
करण्यात यावेत. मावळत ेक्रीडा सलमती सभापती याांनी क्रीडा सलमतीच्या 
माध्यमातून शहरात क्रीडा वातावरण ननमााण करण्यासाठी अनेक महत्वाचे 
काया केिे आहेत. हे काया पुढे चािू राहावे यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत, 

अशी अपेक्षा महापौर नांदा जिचकार याांनी व्यक्त केिी. 

प्रास्ताववकातून मावळत ेक्रीडा सलमती सभापती नागेश सहारे याांनी मागीि 
दोन वषाातीि अनुभव कथन केिा व नवननवााचचत सभापती प्रमोद चचखिे 
याांना कारककदीसाठी शुभेच्छा ददल्या. 

नवननवााचचत क्रीडा सलमती सभापती प्रमोद चचखिे यावेळी म्हणािे, शहरात 
उत्तम खेळाडू ननमााण करण्यासाठी आवश्यक त े सवा काया सलमतीच्या 
माध्यमातून पूणा करण्यात येईि. पक्षाने ववश्वास दाखवून िी िबाबदारी 
सोपवविी नतिा न्याय देण्याचा प्रामाणणक प्रयत्न केिा िाईि. आपल्या 
शहरातून राष्रीय व आांतरराष्रीय पातळीचे खेळाडू ननमााण व्हावेत व क्रीडा 



ववषयक काया िनतपेयतं पोहोचववण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतीि, असे ते 
म्हणािे. 

कायाक्रमाचे सांचािन क्रीडा ननरीक्षक नरेश चौधरी याांनी केिे तर क्रीडा 
अचधकारी नरेश सवाईथूि याांनी आभार मानिे.  
 


