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सळक लमलून कोरोनावळरुद्ध एकत्रत्रत ऱढा दे ऊया
: महाऩौर संदीऩ जोऴी

मनऩात ध्ळजळंदन उत्साहात : कोरोनायोद्धांचा सत्कार
नागऩरू , ता. १५ : - कोरोनाचे शंकट अजन
ू षी शंऩऱेऱे नाषी. कधीऩयंत राषणार षे शांगता येत

नाषी.त्यामुले या वळवाणूच्या गडद छायेतच आऩल्याऱा जगण्याची शळय करायची आषे . षा ऱढा

कुण्या एकट्याचा नाषी. त्यामुले याऩुढे शळांनी ऴाशनाच्या ददऴाननदे ऴांचे ऩाऱन करीत एकत्रितऩणे
ऱढा दे ऊन कोरोनाळर मात करू, अशे आळाषन मषाऩौर शंदीऩ जोऴी यांनी केऱे.

नागऩूर मषानगरऩालऱका मुख्याऱयात स्ळातंत्र्यददन शोषळ्याचे आयोजन करण्यात आऱे षोते.
ध्ळजळंदनानंतर आयोजजत काययक्रमात ते उऩजस्थतांना शंबोधधत करीत षोते.

याळेली मंचाळर

उऩमषाऩौर मनीवा कोठे , आयुक्त तुकाराम मुंढे, वळरोधी ऩस नेते तानाजी ळनळे, अनतररक्त आयुक्त
जऱज ऴमाय, राम जोऴी, शंजय ननऩाने,

नगरशेळक जजतें द्र घोडेस्ळार उऩजस्थत षोते.
ऩढ
ु े बोऱताना मषाऩौर शंदीऩ जोऴी म्षणाऱे, नागऩरू ऴषराच्या वळकाशात ऱोकशषभाग ळाढाळा या
उद्देऴातन
ू अनेक उऩक्रम राबवळण्यात आऱे. यातन
ू ऩढ
ु े आऱेल्या नागररकांच्या शच
ू नांच्या आधारे
वळकाशकामांचा आढाळा तयार करण्यात आऱा. मषाऩौर ननधीतन
ू ऴषरभरात शऱ
ु भ ऴौचाऱय
उभारण्याचा शंकल्ऩ केऱा. माि याच कालात कोरोनाचे शंकट शमोर उभे रादषऱे आणण
वळकाशकामांना ब्रेक ऱागऱा. जीळ ळाचवळणे षी प्राथलमकता झाऱी. मनऩाचे
ऩदाधधकारी, नगरशेळक, अधधकारी, कमयचारी, आरोग्य यंिणा, मेयो, मेडडकऱ, ऩोलऱश, जजल्षा प्रऴाशन

यांनी या कालात केऱेऱे आणण करीत अशऱेऱे कायय इनतषाशात नोंद व्षाळे अशेच आषे , अशे
म्षणत त्यांनी या शळय योद्ांना मानाचा मज
ु रा केऱा.
तत्ऩूळी मषाऩौर शंदीऩ जोऴी यांनी ध्ळजारोषण केऱे. त्यानंतर अजग्नऴमन दऱाच्या ऩरे डचे

ननरीसण केऱे. नेषरूनगर झोन शभाऩती शलमता चकोऱे, शतरं जीऩुरा झोन शभाऩती अलभरुची

राजधगरे ,, उऩायुक्त ननभयय जैन, शुभाव जयदे ळ, डॉ. प्रदीऩ दाशरळार, अमोऱ चोरऩगार, शषायक
आयुक्त मषे ऴ धामेचा, अधीसक अलभयंता मनोज ताऱेळार, श्ळेता बॎनजी, नगररचना शषायक
शंचाऱक प्रमोद गाळंडे, ळैद्यकीय आरोग्य अधधकारी डॉ. योगें द्र शळाई, लऴसणाधधकारी प्रीती
लमधिकोटकर, मुख्य अजग्नऴमन अधधकारी राजेंद्र उचके यांच्याशष शळय झोन शषायक

आयुक्त, वळभागप्रमुख, काययकारी अलभयंता, अधधकारी, कमयचारी उऩजस्थत षोते. काययक्रमाचे शंचाऱन
एनएशएशडीशीएऱचे मुख्य काययकारी अधधकारी तथा उऩायुक्त मषे ऴ मोरोणे यांनी केऱे.
आऴा ळककसकचे मानधन ळाढाळे
कोरोनाकालातीऱ कायायत आऴा ळकयशयचे कायय दखऱ घेण्याजोगे आषे . आरोग्य यंिणेच्या खांद्याऱा
खांदा ऱाळून तलागालात जाऊन, स्ळत्चा जीळ धोक्यात घाऱून अगदी तुटऩज्
ुं या मानधनाळर त्या
आजषी कायय करीत आषे . त्यांचे मानधन डडशेंबर मदषन्याऩयंत एक षजार रुऩयांनी ळाढवळण्याची
शूचना त्यांनी केऱी.
'कोरोना योद्धांचा सत्कार

गेल्या ऩाच मदषन्यांऩाशून कोरोनाऴी ऱढणाऱ्या योद्ांचा याळेली मषाऩौर शंदीऩ जोऴी, उऩमषाऩौर

मनीवा कोठे , आयुक्त तुकाराम मुंढे वळरोधी ऩस नेते तानाजी ळनळे यांच्या षस्ते शत्कार करण्यात
आऱा. शत्कार करण्यात आऱेल्या योद्ांमध्ये डॉ. लमनासी लशंग, डॉ. स्ळाती गप्ु ता, डॉ. वळजय
जोऴी, डॉ. बाऱाजी मंगम, डॉ. ऴभ
ु म मनगटे , डॉ. शागर नायडू, डॉ. लमनासी माने, डॉ. ननतीन
गल्
ु षाने, डॉ. दाननऴ इकबाऱ, डॉ. ऴीतऱ गोवळंदळार, डॉ. दटकेऴ त्रबशेन, शक
ु े लऴनी मन
ू , जया
कांबले , छाया मेिाम, अंककता बरडे, ळवाय चव्षाण, शोषे ऱ अऱी, राषुऱ नननाळे, ईश्ळर

चषांदे, आकाऴचंद्र शमुद्रे, शंदीऩ बनशोड, ऴेखर रामटे के, मषें द्र ळानखेडे यांचा शमाळेऴ आषे .

