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यऴस्ळी महहऱा उद्योजजकांनी हिऱा मंत्र : ऴास्त्रीय संगीताने रलसक मंत्रमुग्ध
नागऩूर, ता. २२ : आकाळ भोकऱे आशे . पक्त झेऩ घेण्मावाठी भहशराांनी वांकल्ऩ कयामरा शला.
ध्मेम ननश्चित कया. त्मा हदळेने लाटिार कया. भेशनत कया. मळ तुभच्मा ऩामाळी रोऱण

घेईन, अवा भांत्र भहशरा उद्मोश्िका भेऱाव्माच्मा भांिालरून मळस्ली भहशरा उद्मोिकाांनी हदरा.
नागऩूय भशानगय ऩालरका, भहशरा ल फारकल्माण वलभती आ ण वभािकल्माण भलबागाच्मा
लतीने १९ ते २६ िानेलायी दयम्मान ये ळीभफाग भैदानालय आमोश्ित भहशरा उद्मोश्िका

भेऱाव्माच्मा िलथ्मा हदलळीच्मा वाांस्कृनतक कामयक्रभाच्मा उद्घाटनप्रवांगी धनश्री गांधाये , स्लाती
ां ी मा मळस्ली भहशरा उद्मोश्िका उऩश्स्थत शोत्मा. मालेऱी भांिालय बािऩ भहशरा
लळग

आघाडीच्मा ळशय अध्मष कीनतयदा अिभेया, भहशरा ल फार कल्माण वलभतीच्मा वबाऩती
वांगीता गगशे, धांतोरी झोन वबाऩती रता काडगामे, भनऩातीर प्रतोद हदव्मा धयु डे, उऩामुक्त डॉ.
यां िना राडे, नगयवेभलका भांगरा खेकये , वुऴभा िौधयी, उऩअलबमांता तथा भनऩातीर भहशरा
तक्राय ननलायण वलभतीच्मा वगिल कल्ऩना भेश्राभ माांिी उऩश्स्थती शोती.

माप्रवांगी फोरताना ट्रॅ व्शल्व व्मलवामी धनश्री गांधाये माांनी त्माांच्मा व्मलवामातीर िढउतायाांिी
भाहशती हदरी. ऩुरुऴाांिी भक्तेदायी अवरेल्मा कुठल्माशी व्मलवामात भहशराांनी आत्भभलचलावाने
उडी घेतरी आ ण प्राभा णकऩणे कामय केरे तय ती मळािे अत्मुच्ि लळखय गाठू ळकते, अवे
वाांगगतरे.

ां ी माांनीशी आऩल्मा मळस्लीतेिी कशानी कथन केरी. आऩल्मा
पननयिय व्मलवामी स्लाती लळग
कुठल्माशी काभात आऩरे 'फेस्ट' द्मा. आऩल्मा काभालय आ ण करेलय भलचलाव ठे ला. िी

भहशरा व्मलवामात भन रालन
ू उतये र आ ण काभ कये र, ती मळस्ली शोईर, अवा भलचलाव
व्मक्त केरा.

बािऩ भहशरा आघाडीच्मा ळशय अध्मष कीनतयदा अिभेया माांनी भहशराांनी उद्मोगावाठी ऩुढे
मेण्मािे आलाशन केरे.

प्रास्ताभलकातन
ू नगयवेभलका भांगरा खेकये माांनी भहशरा उद्मोश्िका भेऱाव्मािा दशा लऴाांिा

मळस्ली प्रलाव वाांगगतरा. कामयक्रभािे वांिारन अहदती लडरालय माांनी केरे. आबाय लभनाषी
गिडे माांनी भानरे. मानांतय प्रख्मात ळास्त्रीम गानमका स्लयाांगी भयाठे माांच्मा गामनाने
कामयक्रभात यां गत आणरी.
महहऱांसोबत बाऱव्यंगचचत्रकार साचीचा सत्कार
भहशरा उद्मोश्िका भेऱाव्मात फुधलायी िाय भहशराांिा आ ण फारव्मांगगित्रकाय वािी अयभयकय
हशिा वत्काय कयण्मात आरा. वत्कायभूती भहशराांभध्मे दग
ु ायलहशनीच्मा भशानगय वांिालरका
वारयका मेलरे, बारुडकाय वांिीलनी दे ळऩाांड,े रयफ्रेळ व्मवनभुक्ती केंद्राच्मा वांिालरका प्राांिरी
ताल्शान, नांदाताई कोल्शटकय माांिा वभालेळ शोता.
समाजप्रबोधनऩर भारुड
भहशरा उद्मोश्िका भेऱाव्माच्मा िलथ्मा हदलळी दऩ
ु ायच्मा वत्रात भाशे य भहशरा भांडऱाच्मा
लतीने वांिीलनी दे ळऩाांडे आ ण िभूने वभािप्रफोधन कयणाये बारुड वादय कयण्मात आरे.

भुरगी लािला, भतदान कया, स्लच्छता याखा अवा वांदेळ दे त ळावकीम मोिनाांफाफत िनिागत
ृ ी
केरी. रोकळाशी ऩांधयलाड्माच्मा भाध्मभातून भतदानािे भशत्ल वाांगण्मात मेत आशे . २५

िानेलायी ते १० पेब्रुलायी दयम्मान याफभलण्मात मेत अवरेल्मा रोकळाशी ऩांधयलाड्मात वशबागी
शोण्मािे आलाशनशी त्माांनी केरे.

