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चंद्रऩूय दद. १४ पेबु्रलायी : एखाद्मा लास्तू वंदबायत भनात आयाखड ेतमाय कयाले आणण ती कल्ऩनेऩेषा प्रत्समषात 
अधधक आकऴयक ददवाली, अळा उस्पुतय प्रततक्रक्रमा कार चंद्रऩूयलासवमांनी भशाकारी भंददयाच्मा वलकाव आयाखड्माफद्दर 

व्मक्त केल्मा. चंद्रऩूयवश ल वलदबय भयाठलाडमातीर नागरयकाचंी अयाद्मदैलत अवणाऱ्मा भाता भशाकारीच्मा भंददयाच्मा 
वुळोबीकयणाचा आयाखडा कार वामंकाऱी याज्माचे वलत्त तनमोजन ल लने भंत्री तथा चंद्रऩूय जजल््माचे ऩारकभंत्री 
ना.वधुीय भुनगंटीलाय मांनी जनतेच्मा दयफायात भांडरा. ऩुढीर काशी ददलवात मा आयाखड्मावंदबायत जनतेच्मा वचूना, 
भते भागवलण्मात आरे आशे. 
भाता भशाकारी देलस्थान वलकाव ऩरयऴदेच्मा आमोजनात ऩुणे मेथीर एका प्रततजठठत वंस्थेने तमाय केरेल्मा 
आयाखड्मारा वादय कयण्मात आरे. शा आयाखडा फघण्मावाठी चंद्रऩूय जजल््मात ल ळशयातीर वलय नागरयकांना 
तनभंत्रत्रत कयण्मात आरे शोते. माभध्मे वलवलध भंददयाचे ट्रस्टी तवेच वलवलध षेत्रातीर भान्मलयांचा वशबाग शोता. 
देळातीर नाभलतं भंददयांना ळोबेर अळा ऩद्धतीचे वुळोबीकयण भाता भशाकंारी भंददयाचे शोणाय आशे. भूऱ भंददयाच्मा 
गाभ्मारा कुठराशी शात न रालता भंददयाच्मा ऩरयवयात भोठ्मा प्रभाणात फाजायऩेठ तवेच बावलकांच्मा याशण्माची उत्तभ 
वोम कयण्मात मेणाय आशे. मासळलाम मा दठकाणी दयू गालालरून मेणाऱ्मा रोकांना उत्तभ आलश्मक वुवलधा ऩुयवलल्मा 
जाणाय आशेत. त्समाभुऱे शा आयाखडा कवा अवेर माफाफतचे दृकश्राव्म वादयीकयण गुरुलायी वामंकाऱी वप्रमदसळयनी 
शॉरभध्मे कयण्मात आरे. 
मालेऱी उऩजस्थत नागरयकांना वंफोधधत कयताना ऩारकभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय म्शणारे देळवलदेळात ल देळातीर अनेक 
ऩमयटन स्थऱाच्मा वलकावावाठी तनधी देत अवताना आऩरी स्लत्ची श्रद्धा अवणाऱ्मा भशाकारी भंददयाच्मा 
वुळोबीकयणाचा अनेक ददलवाचा प्रस्ताल भनात शोता. त्समाभऱेु मा ऩरयवयाचे वुळोबीकयण कयताना भंददयाचे ट्रस्टी मा 
दठकाणी अवणाये दकुानदाय ल मा ऩरयवयातीर नागरयक तवेच भशाकारी भातेलय श्रद्धा अवणाऱ्मा बावलकाचें भत 
जाणून घ्माले मावाठी मा वादयीकयणाचे आमोजन कयण्मात आरे आशे. नागरयकांना तमाय कयण्मात आरेरा आयाखडा 
भान्म नवेर तय त्समांच्मा वूचनेनुवाय त्समाभध्मे फदर कयण्मात मेईर. त्समानंा शा आयाखडाच नको अवेर तय तो यद्द 
देखीर कयण्मात मेईर. तथावऩ, मा भंददयाचे वुळोबीकयण कयताना मेणाऱ्मा बावलकांनी ळशयाची वकायात्सभक प्रततभा 
वोफत घेऊन जाली. शा आऩरा माभागीर उद्देळ अवून त्समाभऱेु अळा प्रकायच्मा काभांभध्मे प्रावलण्म अवणाऱ्मा वंस्थेरा 
मावंदबायतीर आयाखडा तमाय कयण्माव वांगण्मात आल्माचे त्समांनी स्ऩठट केरे. 
घयातीर दकुानदायांनी आऩल्मा व्मलवामालय ऩरयणाभ शोईर का क्रकंला त्समात काशी फदर शला अवल्माव ते देखीर 
त्समांनी वचुलाले अवे ते म्शणारे मालेऱी नागरयकांवाठी वचूना ऩेटी ठेलण्मात आरी शोती. ळशयातीर अनेक नागरयकांनी 
रेखी वूचना माभध्मे टाकल्मा मा वूचनांचा अभ्माव वसभती कयणाय अवून त्समानंतय मा आयाखड्मारा वलाांच्मा 
भान्मतेने अंततभ स्लरूऩ देण्मात मेणाय आशे. 
मा कामयक्रभाच्मा व्मावऩीठालय रेफ्टनंट जनयर याजेंद्र तनबंोयकय , लनवलकाव भशाभंडऱाचे अध्मष चंदनसवगं चंदेर 
आभदाय नानाबाऊ ळाभकुऱे जजल्शा ऩरयऴदेचे अध्मष देलयाल बोंगऱे भशाऩौय अंजरीताई घोटेकय, उऩभशाऩौय अतनर 
पुरझेरे स्थामी वसभतीचे अध्मष याशुर ऩालड ेवबाऩती त्रब्रजबूऴण ऩाझाये भुख्म असबमंता वुऴभा वाखयलाड ेमावश 
भंददयाचे ट्रस्टी ल अन्म भान्मलय उऩजस्थत शोते. 


