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महाराजांच्या संकल्पनेतीऱ

कल्याणकारी राज्य साकारुया :
आयक्
ु त तक
ु ाराम मंढ
ु े
छत्रपती लििाजी महाराजांना मनपा केंद्रीय
कायाकऱयात अलभिादन

नागपूर, ता. १९ : छत्रऩती शऴळाजी महाराजाांच्या स्ळप्नातीऱ कल्याणकारी

राज्याची सांकल्ऩना प्रत्यऺात आणण्याच्या दृष्टीने आऩऱीभूशमका समजून
घेणे आळश्यक आहे . त्याांच्या प्रऴासकीय सुधारणा ऱऺात घेऊन

ळररष््ाांऩासन
ू कननष््ाांऩयंत प्रत्येक अधधकारी-कममचाऱ्याने आऩऱे कतमव्य
ऩार ऩाडाळे. ऴहरातीऱ प्रत्येक नागररक, ऩदाधधकारी, ऱोकप्रनतननधीांनी
आऩल्या दानयत्ळाची जाणीळ ्े ळून ननयमाच्या चौकटीत राहून

जनहहताच्या दृष्टीने ळ कायमऺमतेने काम कराळे , असे आळाहन मनऩा
आयक्
ु त तक
ु ाराम मांढ
ु े याांनी केऱे.
राजे छत्रऩती शऴळाजी महाराज जयांतीननशमत्त नागऩूर महानगरऩाशऱका

केंद्रीय कायामऱयात आयुक्त तुकाराम मुांढे याांच्या हस्ते छत्रऩती शऴळाजी
महाराजाांच्या तैऱधचत्राऱा माल्याऩमण करून अशभळादन करण्यात आऱे.

याळेली उऩस्स्थत अधधकारी-कममचाऱ्याांसमोर ते बोऱत होते. ऩुढे बोऱताना

ते म्हणाऱे, ऴहराच्या वळकासासा्ी प्रऴासकीय सध
ु ारणा ळ आधथमक शऴस्त
ऱाळण्यात येत असून त्यासा्ी सळांनी एकजुटीने काम करण्याची अऩेऺा

त्याांनी व्यक्त केऱी. प्रऴासकीय कामात ऩारदऴमकता ळ सुसूत्रता आणाळी.
यासा्ी प्रत्येकाने त्याांच्याकडे असऱेल्या जबाबदाऱ्या प्रामाणणकऩणे ऩार
ऩाडाव्या आणण कतमव्यात कु्ऱीही कसरू करु नये, असे साांधगतऱे.
अधधकारी आणण कममचाऱ्याांना उद्देऴन
ू आयक्
ु त तक
ु ाराम मांढ
ु े म्हणाऱे,

ऴहरातीऱ २७ ऱाख नागररकाांचे तारणहार तुम्ही आहात. तुमचे काम असे
असायऱा हळे की नागररकाांना तुमच्याळर गळम असायऱा हळा. ळारां ळार
त्याच चुका होणे अऩेक्षऺत नाही. याऩुढे ते चाऱणारही नाही. प्रत्येक
कममचारी हा आऩल्या ऺेत्राऩरु ता आयक्
ु त आहे . त्यामल
ु े प्रत्येक

कममचाऱ्याऱा आऩऱे काम दाखवळण्याची सांधी आहे . केळल स्ळत:ऩुरता

वळचार करू नका. कायामऱयामध्ये स्ळच्छता ्े ळा. स्ळत:च्या सळयी बदऱा.
आरोऩ-प्रत्यारोऩाचा गेम बांद करा. हे ऴहर माझे आहे . त्याच्याप्रनत माझे
दानयत्ळ आहे . त्यासा्ी मीच जबाबदार आहे , हे ओलखा आणण नागऩूर
महानगरऩाशऱकेची ‘टीम’ म्हणून कायम करा, असा सल्ऱा त्याांनी हदऱा.

याळेयी अनतररक्त आयक्
ु त राम जोऴी, उऩायक्
ु त राजेऴ मोहहते, ननभमय
जैन, उद्यान अधीऺक अमोऱ चौरऩगार, अधीऺक अशभयांता मनोज

ताऱेळार, सहायक सांचाऱक (नगररचना) प्रमोद गाळांडे, उऩसांचाऱक ळ
ळैद्यकीय आरोग्य अधधकारी डॉ. भाळना सोनकुसले , आरोग्याधधकारी डॉ.
प्रदीऩ दासरळार, सहायक आयक्
ु त महे ऴ धामेचा, कायमकारी अशभयांता

सळमश्री धगरीऴ ळासननक, महादे ळ मेश्राम, अमीन अख्तर, मनोज गणळीर,
मुख्य अस्ग्नऴमन अधधकारी राजेंद्र उचके तसेच वळवळध वळभागाचे
अधधकारी ळ कममचारी उऩस्स्थत होते.

