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व्यळस्था चाऱवळण्याचे सामर्थयक तझु्या 
मनगटात... 

महहऱा उद्योजजका मेलाव्यात महहऱांना लमलाऱा यऴाचा 
मंत्र 

नागपूर, ता. २४ : स्त्री भुऱातच कतततृ्ललान आशे. भोकळ्मा आकाळात 
स्त्लच्छंद वलशाय कयण्माचे फऱ उऩजतच ततच्मा ऩंखात आशे. स्त्री 
वफरीकयणाच्मा फाता भारून ततचे वषभीकयण शोणाय नाशी, कायण 
प्रत्मेक स्त्री शी वफर आशे. कोणत्माशी भतगजऱात न अडकता स्त्री, तुरा 
अलकाळ मभऱारे आशे, तू बयायी घे, कतततृ्लाने भोठी शो, व्मलस्त्था 
चारवलण्माचे वाभर्थम ृ तुझ्मा भनगटात आशे, उठ आणण स्त्लत:रा मवद्ध 
कय, अवा भंर भहशरा उद्मोजजका भेऱाव्मात भहशरांना मभऱारा. 

नागऩूय भशानगयऩामरका, भहशरा ल फारवलकाव वमभती आणण 
वभाजकल्माण वलबागाच्मा लतीने १९ त े २६ जानेलायी योजी येळीभफाग 
भैदानालय आमोजजत भहशरा उद्मोजजका भेऱाव्माच्मा वशाव्मा हदलळीचे 



उद् घाटन ऩाय ऩडरे. माप्रवंगी भंचालय भहशरा ल फारकल्माण वमभतीच्मा 
वबाऩती वंगीता गगऱ्शे, उऩवबाऩती वलळाखाताई भोशोड, नगयवेवलका 
जमश्री लाडीबस्त्भे, भंगरा खेकये, लंदना बगत, उऩामुक्त डॉ. यंजना राड े
मांची उऩजस्त्थती शोती. 

माप्रवंगी फोरताना नगयवेवलका लंदना बगत म्शणाल्मा, ‘उद्मोजजका’ शा 
दळकातरा वलाृत भशत्त्लाचा ळब्द आशे. कायण मा ळब्दाचा 
अथचृ ‘आगथकृदृष्ट्मा वफर’ अवा शोतो. जस्त्रमांचे आगथकृ स्त्लालरंफन 
त्मांना वभस्त्मांच्मा गततूेन फाशेय काढू ळकत.े भहशरा उद्मोजजका 
भेऱाव्मावायख्मा आमोजनातून शे ळक्म आशे. भहशरांना उद्मोगाची काव 
धरून आगथकृदृष्ट्मा नेततत्ल कयण्माची वंधी मातनमभत्ताने मभऱत आशे, 

अळा ळब्दात त्मांनी भहशरा उद्मोजजका भेऱाव्माचे कुतुक 
केरे. आज ‘कॉऩोयेट’ षेरात लरयष्टठ ऩदालय भहशरा कामयृत आशेत. 
इततशावात, वंत ऩयंऩयेतशी भहशरांचे कतततृ्ल झाकल्मा गेरे 
नाशी. इततशावातीर जजजाऊ, वावलरींच्मा कतततृ्लाचा लायवा आऩवूकच 
भहशरांकड ेआशे. त्माभुऱे भनाची कणखयता आणण फुद्धीची प्रगल्बता मा 
जोयालय भहशरांनी आऩल्मा कामाृचा ठवा प्रत्मेक षेरात उभटवलरा आशे. 
उद्मोग षेरात भहशरा उद्मोजजकांचा नला अध्माम वुरू झारा अवून 
भहशरा उद्मोजजका भेऱाव्माच्मा भाध्मभातून त्मारा फुस्त्ट मभऱत आशे, 

अवेशी त्मा म्शणाल्मा. 

ळावनातपे २६ जानेलायी त े १० पेब्रुलायीदयम्मान रोकळाशी ऩंधयलड्माचे 
आमोजन कयण्मात आरे आशे. नागरयकांना भतदानाचे भशत्त्ल वभजालून 
वांगत भतदाय मादीत नाल नोंदलाले आणण प्रत्मेक तनलडणुकीत भतदान 



कयाले, अवे आलाशन उऩामुक्त तथा वभाजकल्माण अगधकायी डॉ. यंजना 
राड ेमांनी केरे. वंचारन अंककता भोये मांनी केरे. 

पाच कततकत्ळळान महहऱांचा सत्कार 

भहशरा उद्मोजजका भेऱाव्माच्मा वशाव्मा हदलळी ऩाच कतततृ्ललान भहशरांचा 
वत्काय कयण्मात आरा. ळुक्रलायी वत्काय कयण्मात आरेल्मा 
वत्कायभूतींभध्मे डॉ. वंगीता देळभुख, पे्रभरता डागा, डॉ. वंगीता पुरवंुगे, 

अंककता देळकय, डॉ. अरुणा गजमबमे मांचा वभालेळ 
शोता. स्त्भतततगचन्श, प्रभाणऩर आणण बेटलस्त्तू देऊन त्मांचा वत्काय 
कयण्मात आरा. 

‘बाई ळजा आई’ने केऱा मनोरंजन 

भहशरा उद्मोजजका भेऱाव्माच्मा वशाव्मा हदलळी ‘आई लजा फाई’ मा 
‘वेमरब्रब्रटी प्रे’चे आमोजन कयण्मात आरे आशे. मा वलनोदी भयाठी 
नाटकावाठी भयाठी यमवकांनी भहशरा उद्मोजजका भेऱाव्मात एकच गदी 
केरी. नाटकाच्मा तनभाृती येळभा याभचंद्र आणण करालंत वुवप्रमा वलनोद, 

गुयी मळयोऱकय, अऩणृा ळेभ कल्माणी, नूतन जमंत, शेभांगी लेल्शणकय, 

याजश्री तनकभ, लंदना वयदेवाई मांचे भहशरा ल फारकल्माण वमभतीच्मा 
लतीने स्त्लागत कयण्मात आरे. मा वलनोदी नाटकाने यमवकांचे चांगरेच 
भनोयंजन केरे.   

  

हदव्यांगाना मागकदऴकन 

भहशरा उद्मोजजका भेऱाव्मात दऩुायच्मा वरात हदव्मांना वलवलध 
मोजनांवलऴमी भागदृळनृ कयण्मात आरे. नागऩूय भशानगयऩामरका 



वभाजकल्माण वलबाग, जजल्शा ऩरयऴद वभाजकल्माण वलबाग आणण याज्म 
ळावनाच्मा हदव्मांगांवाठी अवरेल्मा वलवलध मोजनांची भाहशती नागऩूय 
भशानगयऩामरका वभाजकल्माण वलबागाच्मा लतीने देण्मात आरी. मालेऱी 
हदव्मांगांची भोठ्मा प्रभाणात उऩजस्त्थती शोती. 
  

 


