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‘कॉटन माकेट’ तातडीने सुरू करा! 

महापौरांचे ननिेश : भाजीविके्रतयांनी मांडऱी कैफियत 

*नागपूर, ता. २ :* ननर्जतुंकीकयणाच्मा नालालय दोन ददलव कॉटन भाकेट फंद कयण्माव भनऩा प्रळावनाने वांगगतरे. 
भात्र अद्माऩशी त ेवुरू कयण्मात आरे नाशी, अळी कैफपमत कॉटन भाकेट भर्चटं अवोशळएळनच्मा ऩदागधकाऱमांना 
भशाऩौय वंदीऩ र्जोळी मांच्मावभोय भांडरी. मार्ची दखर घेत तमांनी कॉटन भाकेट तातडीने वुरू कयण्मार्च ेकयण्मार्च े
ननदेळ भनऩा प्रळावनारा ददरे. 

भशाऩौय वंदीऩ र्जोळी मांनी गुरुलायी (ता. २) ळशयात वलवलध दिकाणी वुरू कयण्मात आरेल्मा बार्जी भाकेटरा बेट 
ददरी. दयम्मान, त ेकॉटन भाकेट मेथेशी ऩोशोर्चरे. तथेे कॉटन भाकेट अवोशळएळनच्मा ऩदागधकाऱमांनी तमांर्ची बेट 
घेतरी. ननर्जतुंकीकयणाच्मा नालालय भनऩा प्रळावनाने ३१ भार्चचऩमंत भाकेट फंद कयण्माव वांगगतरे. तमानुवाय आम्शी 
भाकेट फंद िेलरे. भात्र ३१ भार्चचनंतयशी प्रळावनाने भाकेट वुरू करु ददरे नाशी. गाड्मा अगधक प्रभाणात मेतात. 
तमाभुऱे गदी शोत,े शे कायण ऩुढे केरे र्जात आशे. प्रळावनाने कऱभना भाकेट फंद केल्माभुऱे तथेीर वंऩूणच बाय कॉटन 
भाकेटलय आरा शोता. आता त ेभाकेट वुरू केरे. ळशयात इतय दशा दिकाणी भोकळ्मा र्जागांलय भाकेट वुरू केरे. ऩयंतु 
गेल्मा फकतमेक लऴांऩावून वुरू अवरेरे नागऩूयच्मा भध्मलती बागातीर कॉटन भाकेट फंद िेलरे. आम्शी वलच ननमभ 
ऩाऱामरा तमाय आशोत. वाभाजर्जक अंतय ऩाऱामरा तमाय आशोत. गाड्मांर्ची वंख्मा कभी कयामरा तमाय आशोत. 
भाकेटर्च ेगेट ऩूणचऩणे उघड ेन िेलता अधचलट उघड ेिेलून वुयषा यषकाच्मा भाध्मभातून गदीलय ननमंत्रण िेलामरा 
तमाय आशोत. ददलवबय भाकेट वुरू न िेलता वकाऱी ७ त ेदऩुायी २ मा लेऱेत ऩूणच व्मलवाम कयामरा तमाय आशोत. 
भात्र, प्रळावनाने वलश्लावात न घेता, र्चर्चाच न कयता घेतरेरा ननणचम रु्चकीर्चा अवल्मार्च ेऩदागधकाऱमांनी वांगगतरे. 

ऩदागधकाऱमांर्च ेम्शणणे ऐकून घेतल्मानंतय भशाऩौय वंदीऩ र्जोळी मांनी भनऩार्च ेउऩामुक्त भशेळ भोयोणे मांच्माळी 
भ्रभणध्लनीलरून वंलाद वाधरा. ळशयात इतय दिकाणी भाकेट वुरू केल्माभुऱे गदी वलबागरी गेरी आशे. कॉटन भाकेट 
अटी आणण ळतींच्मा आधाये वुरु कयामरा शयकत नाशी. गाड्मांर्ची वंख्मा ५० फकंला १०० िेला. फकंला टप्पप्पमाटप्पप्पमाने 
भाकेटभध्मे गाड्मा वोडा. कोयोनाच्मा प्रनतफंधावािी ऩाऱालमार्च ेवलच ननमभ ऩाऱण्मार्ची ताकीद देऊन तातडीने कॉटन 
भाकेट वुरू कया, अवे ननदेळ भशाऩौय वंदीऩ र्जोळी मांनी मालेऱी ददरे.  

 


