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महाऩौरांनी मानऱे नागऩरू करांचे आभार

अनेकांनी केऱे घरीच गणेश विसजकन : कृत्रत्रम टँ कमधीऱ
विसजकनाची संख्या कमी

नागऩरू , ता. १ : नागऩयू भशानगयऩालरकेतपे लायं लाय कयण्मात आरेल्मा आलाशनारा नागऩयू कय

जनतेने बयबरून प्रततवाद ददरा. मंदा वालवजतनकरयत्मा गणेळोत्वल वाजया न कयणे, चाय पुटांऩेषा
जास्त उं चीची भत
ू ी ठे लू नमे तवेच गणेळ भत
ू ींचे वलवजवन प्राधान्माने घयीच कयण्माचे आलाशन

भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी केरे शोते. नागऩयू भशानगयऩालरकेतपे कयण्मात मेणा-मा मा आलाशना

नागऩयू कयांनी उत्स्पूतव प्रततवाद दळववलरा. अनंत चतद
ु व ळीरा अनेक नागऩयू कयांनी घयीच वलघ्नशत्माव
गणयामाच्मा भत
ू ीचे वलवजवन करून आऩल्मा जफाफदायऩणाची प्रचचती ददरी. मा वंकटप्रवंगी

नागऩूयकय जनतेने दाखवलरेरी वाभंजस्माची बूलभका कौतुकास्ऩद अवून ळशयाचा प्रथभ नागरयक
मा नात्माने वभस्त नागऩूयकयांचे आबाय भानतो, अळा ळबदांत भशाऩौय वंदीऩ जोळी जनेतेच्मा
वशकामावप्रती कजतसता यकमत त केरी.

भंगऱलायी (ता.१) भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी ळशयातीर वलवजवनस्थऱी बेट दे उन ऩरयस्स्थतीचा
आढाला घेतरा. ळशयातीर पुटाऱा, गांधीवागय आणण वत कयदया तराल ऩरयवयातीर कजत्रिभ टँ कची

यकमलस्था केरेल्मा वलवजवनस्थऱाची ऩाशणी केरी. माप्रंवगी स्थामी वलभती वबाऩती वलजम (वऩंटू)
झरके, क्रीडा वलभती वबाऩती प्रभोद चचखरे, ऩोलरव उऩामुत त वलनीता ळाशू, उऩामुत त घनकचया
यकमलस्थाऩन डॉ. प्रदीऩ दावयलाय, ऩोलरव तनयीषक याघलेंद्रलवंग षीयवागय आदी उऩस्स्थत शोते.
भशाऩौयांनी वलवच दठकाणी वेलाकामव फजालणा-मा भनऩाच्मा कभवचा-मांवश, ऩोलरव
कभवचायी, स्लमंवेली वंस्थांच्मा प्रतततनधींवोफत मालेऱी वंलाद वाधरा. पुटाऱा तरालात वेला दे त
अवरेल्मा ग्रीन स्यकशजीर पाउं डेळन आणण भचंट नेयकशी ऑपीववव लेरपेअय अवोलवएळनच्मा

स्लमंवेलकांकडूनशी भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी आढाला घेतरा. ळशयातीर वलवजवनस्थऱी भागीर

लऴीच्मा तुरनेत मालऴी अत्मंत कभी प्रभाणात गणेळ भूती वलवजीत कयण्मात आल्मा आशे त.
ऩरयवयात मेणाये प्रत्मेक नागरयक तनमभांचे ऩारन करूनच मेत आशे त. प्रत्मेक जण स्लत:ची
काऱजी घेत अवल्माची भादशती पुटाऱा तराल ऩरयवयात वेलाकामव फजालत अवरेल्मा ग्रीन

स्यकशजीर पाउं डेळनचे वंस्थाऩक कौस्तब चर टजी मांनी ददरी. पुटाऱा तराल ऩरयवयातीर वलवजवन

स्थऱी ग्रीन स्यकशजीर पाउं डेळनच्मा स्लमंवेलकांभापवत ऩमावलयणऩयू क गणेळोत्वल ल कोयोना वंफंधी
जनजागत
ज ी कयणाये वंदेळाचे परक दळववलण्मात आरे शोते. ग्रीन स्यकशजीरचे कौस्तब चर टजी

मांच्मावश वयु बी जामस्लार, भेशुर कोवयु कय, वलष्णूदेल मादल, ळीतर चौधयी, नम्रता जलेयी, वलकाव
मादल आदी स्लमंवेलकांनी भंगऱलायी (ता.१) वकाऱऩावन
ू वलवजवन ऩण
ू व शोईऩमंत वेलाकामव
फजालरे.

दयलऴीच्मा तुरनेत मालऴी ळशयात २५० कजत्रिभ टँ क कभी रालण्मात आल्मा आशे त. भाि मानंतयशी
कोणत्माशी स्थऱी वलवजवनावाठी नागरयकांची गदी ददवत नाशी. शा नागऩूयकय जनतेद्लाये

लभऱारेरा वाभंजवऩणाचा वंदेळ आशे . अळीच खफयदायी आऩण ऩुढेशी घेत अनालश्मक गदी

टाऱण्माची तत्ऩयता दाखवलल्माव रलकयच कोयोनारा श्दपऩाय करू, अवा वलश्लावशी मालेऱी भशाऩौय
वंदीऩ जोळी मांनी यकमत त केरा.
दग
ु ोत्सिातही ननयमांचे ऩाऱन व्हािे
गणेळोत्वलानंतय वलवि दग
ु ोत्वलाची तमायी केरी जाणाय आशे . कोयोनाच्मा मा वंकटकाऱात वलवच
उत्वल वाजये कयताना काऱजी घेणे आलश्मक आशे . गणेळोत्वलाप्रभाणेच दग
ु ोत्वलशी

वालवजतनकरयत्मा वाजया कयण्माचे टाऱण्मात माले. उत्वल वाजया कयताना भूतीची उं ची चाय

पुटांऩेषा जास्त अवू नमे, माची काऱजी घ्माली. एकूणच गणेळोत्वलाप्रभाणेच दग
ु ोत्वलातशी वलव
तनमभांचे काटे कोय ऩारन केरे जाले, अवे आलाशनशी भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी केरे.

