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ता. १४ ऑगस्ट २०१९

‘इनोव्हे ऴन पळक’मल
ु े ऴहराचे
नाळ

आंतरराष्ट्रीय स्तराळर
उं चाळणार :
महापौर नंदा जजचकार
मानकापूर स्टे डियम येथे घेतऱा पूळत
क यारीचा आढाळा
नागपरू ,ता.१४ : नागऩरू मषानगरऩालऱकेच्या ळतीने येत्या २३ ळ २४ ऑगस्टऱा

आयोजजत ‘इनोव्षे ऴन ऩळव’ षे वळद्यार्थयाांच्या नळशंकल्ऩनांना बल दे णारे व्याशऩीठ
आषे . षे व्याशऩीठ ऴषराच्या ऱौकीकात भर घाऱणारे आषे . ‘इनोव्षे ऴन ऩळव’च्या

आयोजनामल
ु े नागऩरू ऴषराचे नाळ आंतरराष्ट्रीय स्तराळर नक्कीच चं चाळेऱ, अशा
वळश्ळाश मषाऩौर नंदा जजचकार यांनी व्यक्त केऱा.

येत्या २३ ळ २४ ऑगस्टऱा मानकाऩरू स्टे डडयम येथे षोणा-या ‘इनोव्षे ऴन ऩळव’च्या
आयोजनाच्या ऩळ
व यारीचा बध
ू त
ु ळारी (ता.१४) मषाऩौर नंदा जजचकार यांनी आढाळा
घेतऱा. याळेली ज्येष्ट्ठ नगरशेळक शन
ु ीऱ अग्रळाऱ, अततररक्त आयक्
ु त अझीझ

ऴेख, चऩायक्
ु त डॉ.रं जना ऱाडे, शषायक आयक्
ु त मषे ऴ धामेचा, षरीऴ राऊत, क्रीडा

शंकुऱचे शभ
ु ाव रे ळतकर, प्रमख
ु अजननऴमन अधधकारी राजेंद्र चचके, चद्यान अधीसक
अमोऱ चौरऩगार, कायवकारी अलभयंता (वळद्यत
ु ) ए.एश. मानकर, वळद्यत
ु तांत्रिक
शल्ऱागार शंजय जयस्ळाऱ, धगरीऴ ळाशतनक, मनोज गणळीर, आरोनय

अधधकारी डॉ. शन
ु ीऱ कांबले , स्ळच्छ भारतचे नोडऱ अधधकारी डॉ.प्रदीऩ दाशरळार, मेयर
इनोव्षे ऴन कौजसशऱचे मख्
ु य कसळेनर डॉ. प्रऴांत कडू, इनोव्षे ऴन ऩळवचे मख्
ु य

शमसळयक केतन मोहषतकर, प्रभारी जनशंऩकव अधधकारी मनीव शोनी आदी चऩजस्थत
षोते.
मषाऩौर नंदा जजचकार यांनी शंऩण
ू व कायवक्रमस्थलाची ऩाषणी केऱी. मख्
ु य

शभामंडऩ, ऩाकींगची जागा, चऩषारगष
ु य अततथींची
ृ , नोंदणीकस, स्ळच्छतागष
ृ , मख्

येण्याजाण्याची, राषण्याची व्यळस्था याबाबत त्यांनी आढाळा घेतऱा. तनधावररत केऱेऱी
शळव कामे ळेलऩयांत ऩण
ू व झाऱी ऩाहषजे, अशे तनदे ऴ त्यांनी याळेली हदऱे. स्टे डडअम
मधल्या कुठल्याषी क्रीडा शाहषत्याऱा इजा षोणार नाषी याची दसता घ्याळी, अऴा
शच
ू नादे खीऱ केल्या.

यानंतर मषाऩौर नंदा जजचकार कायवक्रमाशंदभावतीऱ प्रमख
ु अधधकाऱयांच्या भेटी

घेतल्या. ज्या अधधकाऱयांकडे जी जबाबदारी आषे , त्याची काय तयारी आषे , याचा
आढाळा घेतऱा. शंऩण
ू व कामे ळेलेत ऩण
ू व करण्याचे तनदे ऴ त्यांनी शंबंधधत
अधधकाऱयांना हदऱे.

