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फचत गट भदहरांचा हक्काचा उत्सल
म्हणजेच उद्मोजजका भेऱाला
लक्त्मांचे गौयलोद्गाय : ‘पॅळन ळो’ने आणरी यं गत, यवललायी
सभायोऩ

नागऩयू , ता. २५ : नागऩयू भशानगयऩालरकेतपे भागीर १० लऴाांऩावन
ू आमोजित कयण्मात मेणाया भहशरा
उद्मोजिका भेऱाला आता वलदबाातीर फचत गट भहशराॊचा शक्काचा उत्वल झारा आशे . ह्मा उत्वलात

भहशरा ळावकीम मोिनाॊची भाहशती लभऱवलतात. आऩल्मा उद्मोगारा फऱ दे तात. भाकेहटॊगचे तॊत्र लळकतात
आणण आऩल्मा उत्ऩादनाॊना शक्काची फािायऩेठ लभऱलन
ू घेत त्माची वलक्री कयतात. लऴाबयात एकदा
आमोजित शोणाया शा भेऱाला म्शणिे उत्वलच अवल्माचे प्रततऩादन नेशा ऩटे र माॊनी केरे.

नागऩयू भशानगयऩालरका, भहशरा ल फारकल्माण वलभती आणण वभािकल्माण वलबागाच्मा लतीने १९ ते
२६ िानेलायीदयम्मान ये ळीभफाग भैदानालय आमोजित भहशरा उद्मोजिका भेऱाव्माच्मा वातव्मा हदलळी
उऩजथथत भहशरा भागादळाकाॊनी फचत गटाॊवलऴमी आणण भेऱाव्मावलऴमी गौयलोद्गाय काढरे.
मालेऱी भॊचालय उऩभशाऩौय भनीऴा कोठे , श्रीभती खोऩडे तय प्रभख
ु भागादलळाका म्शणून नेशा ऩटे र आणण

लळल्ऩा अग्रलार उऩजथथत शोत्मा. भहशरा ल फारकल्माण वलभतीच्मा वबाऩती वॊगीता गगऱ्शे , उऩवबाऩती

हदव्मा धुयडे, नेशरूनगय झोन वबाऩती वलभता चकोरे, वतयॊ िीऩयु ा झोन वबाऩती अलबरुची यािगगये , भािी
उऩवबाऩती वलळाखा भोशोड, नगयवेवलका बायती फड
ुॊ े माॊचीशी भॊचालय उऩजथथती शोती.

माप्रवॊगी फोरताना लळल्ऩा अग्रलार म्शणाल्मा, ध्मेम फाऱगणाऱ्मा जथत्रमाॊवाठी आकाळ भोकऱे आशे .
ध्मेमप्राप्तीवाठी आत्भवलश्लाव, भेशनतीच्मा िोयालय भहशरा कुठल्माशी षेत्रात अत्मच्
ु च लळखय गाठू

ळकतात. कुठरेशी काभ रशान-भोठे नवते. पक्त ते कयण्माची जिद्द शली. ऩैवा नाशी, अवे म्शणून चारणाय

नाशी. वरु
ु लात भशत्त्लाची आशे . वरु
ु लात कया, ऩढ
ु े िा, मळ नक्कीच तम्
ु शारा लभऱे र, अवा वलश्लाव त्माॊनी
उऩजथथत भहशराॊना हदरा. उऩामक्
ु त डॉ. यॊ िना राडे माॊनी रोकळाशी ऩॊधयलाडा फद्दर भाहशती दे त भतदाय
मादीत नाल नोंदलन
ू मेणाऱ्मा प्रत्मेक तनलडणुकीत भतदान कयण्माचे आलाशन केरे.

मालेऱी नागऩयु ात वलवलध षेत्रात कामायत ऩाच भहशराॊचा वत्काय कयण्मात आरा. वत्कायभत
ू ींभध्मे लभनश्री

भशें द्रकुभाय यालत, गरु
ु डॉ. अन्नोम्भा वाखये , वध
ु ािी वॊतोऴ अग्रलार, प्रािक्ता आदभने-कारू, क्राॊती गेडाभ
माॊचा वभालेळ शोता. प्राथतावलकातन
ॊु े माॊनी भहशरा उद्मोजिका भेऱाव्माभागीर
ू नगयवेवलका बायती फड

बलू भका वलऴद केरी. कामाक्रभाचे वॊचारन अॊककता भोये माॊनी केरे. आबाय कवलता खोब्रागडे माॊनी भानरे.
उऩामक्
ु तांच्मा नेतत्ृ लात पॅळन ळो भधून जनजागत
ृ ी
वत्काय वोशळ्मानॊतय आमोजित पॅळन ळो ने कामाक्रभात चाॊगरीच यॊ गत आणरी. ऩायॊ ऩरयक आणण
ऩाजश्चभात्म ऩोऴाख ऩरयधान केरेल्मा भहशराॊनी उऩजथथताॊची भने जिॊकरी. मानॊतय उऩामक्
ु त तथा

वभािकल्माण अगधकायी डॉ. यॊ िना राडे माॊच्मा नेतत्ृ लातीर एका आगळ्मालेगळ्मा पॅळन ळो ने ऩाणी
लाचला, प्राजथटकचा लाऩय टाऱा, कचया वलरग कया अवे वॊदेळ दे त िनिागत
ृ ी केरी.

तत्ऩल
ू ी दऩ
ु ायच्मा वत्रातशी भहशराॊना कामदे वलऴमक भागादळान कयण्मात आरे. मालेऱी फचत गटाॊच्मा
भहशराॊची उऩजथथती शोती.
यवललायी सभायोऩ
भहशरा उद्मोजिका भेऱाव्माचा वभायोऩीम कामाक्रभ २६ िानेलायी योिी वामॊकाऱी ६ लािता शोईर. वॊथकाय
बायतीच्मा याष्ट्रीम अध्मष काॊचनताई गडकयी, ॲजक्वव फॉकेच्मा उऩाध्मष अभत
ृ ा पडणलीव माॊची मालेऱी
प्रभख
ु उऩजथथती याशीर. अध्मषथथानी भशाऩौय वॊदीऩ िोळी याशतीर. मालेऱी नागऩयू कयाॊनी उऩजथथत
याशाले आणण भहशरा उद्मोजिका भेऱाव्मातीर फचत गटाॊतीर भहशराॊनी तमाय केरेल्मा उत्ऩादनाॊच्मा

थटॉररा बेट द्माली, अवे आलाशन भहशरा ल फारकल्माण वलभती वबाऩती वॊगीता गगऱ्शे आणण उऩामक्
ु त
तथा वभािकल्माण अगधकायी डॉ. यॊ िना राडे माॊनी केरे आशे .

