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जागततक स्तरावर झेप घेण्यासाठी
नागपूर सज्ज : महापौर नंदा
तजचकार
मनपात महापौरांच्या हस्ते ध्वजवंदन : सफाई
कममचाऱयांचा सत्कार
नागपूर, दद. १५ : के वळ रस्ते, पूलच नव्हे तर प्रदूषणावर मात करण्यासाठी पयामवरणपूरक वाहतूक, उच्च
तिक्षणाच्या सोयी, जीवनमान उं चावणारे प्रकल्प या माध्यमातून नागपूर िाश्वत तवकासाकडे वाटचाल करीत
आहे. नावीन्यपूणम संकल्पना लोकांकडू नच आमंतित करून िासकीय तवभागातील प्रश्न सोडतवण्यात त्याचा
उपयोग के ला जात आहे. जागततक स्तरावर नवी ओळख तयार होण्यासाठी नागपूर सज्ज झाले आहे, असे
प्रततपादन महापौर नंदा तजचकार यांनी के ले.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७२ व्या वधामपन ददनातनतमत्ताने नागपूर महानगर पातलका मुख्यालयातील तहरवळीवर
ध्वजवंदन कायमक्रम सोहळ्यात त्या बोलत होत्या. मंचावर उपमहापौर दीपराज पाडीकर, तवरोधी पक्ष नेते
तानाजी वनवे, आयुक्त अतभजीत बांगर, मंगळवारी झोन सभापती गागी चोपडा, नेहरूनगर झोन सभापती
सतमता चकोले, सातरं जीपुरा झोन सभापती अतभरुची राजतगरे यांची उपतस्थती होती.
महापौर नंदा तजचकार यांनी आपल्या भाषणात जम्मू-काश्मीर मध्ये कलम ३७० आतण ३५ ए रद्द के ल्यानंतर
तेथील सवम गावांत आज ततरंगा फडकणार असल्याचा गौरवोल्लेख के ला. कोल्हापूर, सांगली येथील पूरग्रस्तांना
सढळ हस्ते मदत करण्याचे आवाहनही त्यांनी के ले. कें द्रीय मंिी तनतीन गडकरी यांच्या दुरदृष्टीतून आतण
मुख्यमंिी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात नागपूर िहराच्या होत असलेल्या चौफे र तवकासावर त्यांनी प्रकाि
टाकला.

तत्पूवी महापौर नंदा तजचकार यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. यानंतर अतििमन पथकाकडू न
मानवंदना स्वीकारली. यावेळी महापौर नंदा तजचकार, उपमहापौर दीपराज पाडीकर, तवरोधी पक्ष नेते
तानाजी वनवे, आतण आयुक्त अतभजीत बांगर यांच्या हस्ते उत्कृ ष्ट कायम करणाऱया ऐवजदार आतण सफाई
कममचाऱयांच्या सत्कार करण्यात आला. महापौरांनी यावेळी अवयवदानाची िपथ उपतस्थतांना ददली.
कायमक्रमाचे संचालन एनएसएससीडीसीएलचे उपमुख्य कायमकारी अतधकारी महेि मोरोणे यांनी के ले.
कायमक्रमाला अततररक्त आयुक्त रवींद्र ठाकरे , राम जोिी, अझीझ िेख, उपायुक्त राजेि मोतहते, डॉ. रं जना
लाडे, डॉ. आर. झेड तसद्दीकी, उपसंचालक (आरोग्य) डॉ. भावना सोनकु सळे , आरोग्य अतधकारी (दवाखाने) डॉ.
सररता कामदार, आरोग्य अतधकारी (स्वच्छता) डॉ. सुनील कांबळे , तनगम सतचव हररि दुबे, अधीक्षक
अतभयंता मनोज तालेवार, सहायक संचालक (नगर रचना) प्रमोद गावंडे, तिक्षणातधकारी तप्रती
तमतिकोटकर, प्रमुख अतििमन अतधकारी राजेंद्र उचके , सहायक आयुक्त महेि धामेचा, प्रकाि वराडे, तवजय
हुमने, तमललद मेिाम, राजू तभवगडे, कायमकारी अतभयंता (तवद्युत) अजय मानकर, राजू राहाटे, अततररक्त
सहायक आरोग्य अतधकारी डॉ. तवजय जोिी, स्वच्छ भारत अतभयानचे नोडल अतधकारी डॉ. प्रदीप दासरवार
यांच्यासह सवम सहायक आयुक्त, सवम तवभाग प्रमुख, अतधकारी, कममचारी मोठ्या संख्येने उपतस्थत होते.

