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पाच कर्त्कत ळळान मदहऱांचा सत्कार
मदहऱा उद्योजजका मेलाळा : गझऱ मैफऱने
रलसकांना जजंकऱे
नागपरू , र्ा. २० : नागऩयू भशानगयऩालरका भहशरा ल फारकल्माण वलभती आणण

वभाजकल्माण वलबागाच्मा लतीने १९ ते २६ जानेलायीदयम्मान ये ळीभफाग भैदानालय

आमोजजत भहशरा उद्मोजजका भेऱाव्माच्मा दव
ु ऱ्मा हदलळी यं गरेल्मा गझर भैपरने
रयवकांना रयझवलरे. नागऩयू ळशयातीर ऩाच कतत्ृ त ललान भहशरांचा वत्काय शे
वोभलायच्मा कामृक्रभाचे लैलळष्ट्म ठयरे.

भेऱाव्माच्मा दव
ु ऱ्मा हदलवाच्मा कामृक्रभारा प्रभख
ु अततथी म्शणन
ू जजल्शा

वभाजकल्माण अधधकायी वक
ु े लळनी तेरगोटे आणण ग्रीन झोनच्मा वंचालरका कीततृ

दे ळभख
ु उऩजथथत शोत्मा. भहशरा ल फारकल्माण वलभतीच्मा वबाऩती वंगीता धगऱ्शे ,
उऩवबाऩती वलळाखा भोशोड, वदथम भनीऴा अतकये , नगयवेवलका जमश्री लाडीबथभे
मांची भंचालय उऩजथथती शोती.
प्रभख
ु भागृदळृनऩय बाऴणात वभाजकल्माण अधधकायी वक
ु े लळनी तेरगोटे म्शणाल्मा,

भहशरांभध्मे उऩजतच काशी लेगऱे गण
अवतात. भंचालय वत्काय कयण्मात मेत
ु
अवरेल्मा मा भहशरांनी त्मांच्मातीर गण
ु ांना ओऱखरे आणण थलत:रा त्माप्रभाणे
घडवलरे. एखाद्मा दे ळाची प्रगती त्मा दे ळातीर जथिमांच्मा प्रगतीलरून लवद्ध शोते.

त्माभऱ
ु े जथिमांनो, थलत:तीर गण
ु ांना ओऱखा आणण ऩढ
ु े जा. जग तुभच्मा भागे
मेईर, अवा भोराचा वल्रा त्मांनी हदरा.

ग्रीन झोनच्मा वंचालरका कीततृ दे ळभख
मांनीशी मालेऱी अनेक उदाशयणांच्मा
ु

भाध्मभतून थिी ळक्तीचे दाखरे हदरे. भहशरांनी ठयवलरे तय त्मांना प्रगतीऩावन
ू
कुणीशी अडलू ळकत नाशी आणण ती मळथली शोऊन दाखवलते, अवे त्मा म्शणाल्मा.

मालेऱी नागऩयू ळशयातीर ऩाच कतत्ृ त ललान भहशरांचा वत्काय प्रभख
ऩाशुण्मांच्मा
ु
शथते कयण्मात आरा. माभध्मे अऩल
ू ाृ वीरयमा, डॉ. भंग़रा चंद्रळेखय गालंड,े ये खा
फागडे, वलद्मा दे लगडे आणण अल्का ळेलाऱे मांचा वभालेळ शोता. ळावनातपे

रोकळाशी ऩंधयलाड्माचे आमोजन २५ जानेलायी ते १० पेब्रल
ु ायी दयम्मान कयण्मात
आरे आशे . मावंदबाृत भेऱाव्माच्मा भाध्मभातून जनजागत
त ी कयण्मात मेत आशे .
नागरयकांना भतदानाचे भशत्त्ल भहशरा उद्मोजजका भेऱाव्माच्मा भंचालरून वांगण्मात
आरे. प्राथतावलक वलभतीच्मा वदथमा भनीऴा अतकये मांनी केरे. मालेऱी भहशरा
फचत गटांना प्रोत्वाशन दे णाया वंदेळ अवरेरा फरन
ू आकाळात वोडण्मात आरा,
वत्काय कामृक्रभानंतय लळलळय ऩायखी मांच्मा गझर वंध्मेने यलवकांना रयझवलरे.
एकाऩेषा

एक

वयव गझरांनी

यलवकांच्मा

नागऩयू कयांची भोठ्मा वंख्मेने उऩजथथती शोती.

भनाचा

ठाल घेतरा.

कामृक्रभारा

