
*इततशावात नोंद व्शाली अवेच "डाकीमा "चे कामय - देलयाल बोंगऱे* 

*चंद्रऩुयातीर ऩोस्टभन वभशुारा आ. वधुीय भनुगटंीलाय मांचे तपे वयुषा ककट वलतयीत* 

ककभान दीडळे-दोनळे लऴायऩूली ऩोस्टखाते अस्स्तत्लात आरे.कारांतयाने अळा वभकष वंस्था तनभायण 
झाल्मा,ऩण वगऱी आव्शाने स्लीकारून शे खाते जीलंत आशे.ऩतंप्रधान नयेंद्र भोदींनी अरीकडच्मा 
काऱात वलवलध उऩाममोजना केल्मा.त्माभऱेु ऩोस्ट खात्मारा नलवजंीलनी मभऱारी,त्माभऱेु कात 
टाकत ऩोस्ट खाते नव्मा रुऩात रोकांच्मा वेलेत अगे्रवय आशे.कोवलड १९ च्मा वकंटात वटु्टी न 
घेता ऩोस्टभन वेला देत आशे.ते अतरुनीम ल प्रळंवनीम आशे.ऩोस्टभन आऩरे कतयव्म फजालत 
अवनू शीच खयी देळवेला आशे.फारऩणी "डाकीमा डाक रामा" शे गाणे आऩण ऐकरे आशे. मा 
डाकीमाची नोंद इततशावात व्शाली,अवेच त्मांचे कामय आशे,अवे प्रततऩादन बाजऩा भशाभंत्री,भाजी 
स्ज.ऩ अध् मष देलयाल बोंगऱे मांनी केरे. 
बायतीम जनता ऩाटी चंद्रऩुय तपे आमोस्जत "ऩोस्टभन वयुषा ककट"वलतयण " उऩक्रभा 
प्रवगंी,अध्मष म्शणनू भखु्म ऩोस्ट कामायरमात फुधलाय (४जून) रा फोरत शोते.मालेऱी भाजी 
अथयभतं्री आ.वधुीय भनुगटंीलाय मांचे लतीने ऩोस्टभन वयुषा ककटचे वलतयण कयण्मात आरे. 
मालेऱी प्रभखु अततथी म्शणनू उऩभशाऩौय याशुर ऩालड,ेनगयवेलक वबुाऴ कावनगोट्टूलाय, बाजमुभो 
स्जल्शाध्मष ब्रिजबऴूण ऩाझाये,प्रकाळ धायणे,डॉ भगेंळ गरुलाडे,प्रलय अधीषक ए एन वमुळय,वश. 
अधीषक ए के फनवोड, प्रलय डाकऩार ए के बावायकय,वयूज ऩेदरुलाय,प्रज्लरतं कडू मांची 
प्राभखु्माने उऩस्स्थती शोती. 
देलयाल बोंगऱे ऩुढे म्शणारे,कोयोना वकंटाचा वाभना कवा कयामचा माची ववलस् तय भािशती, 
रोकांना नवताना ळावनाच्मा ऩािशरे,वलकावऩुरुऴ आ.वधुीयबाऊ भनुगटंीलाय मांनी भदतकामय वरुू 
केरे.मा वोफतच त्मांनी कोयोना मोद्ध्मांच्मा वयुषवेाठी तनमोजन केरे.त्माचा ऩरयऩाक म्शणनू 
ऩोस्टभनरा वयुषा ककट िदरी जात आशे.मात वॅतनटामझय,भास्क,वाफण, ऩांढया ऩंचा ल ब्रफस्कीटचा 
वभालेळ अवल्माचे त्मानंी वांगगतरे. 

मालेऱी वबुाऴ कावगंोट्टूलाय,डाक अगधकायी ए एन वमुळय,ए के बवायकय,ए के फनवोड मांनी 
वभमोगचत भागयदळयन केरे. 
कामयक्रभाचे वचंारन कयीत वश.डाकऩार टी के खोिागड ेमांनी कोयोना वकंटातीर ऩोस्टभन ल 
ऩोस्ट खाते कयीत अवरेल्मा कामायची भािशती करून िदरी.प्रास्तावलकात प्रळांत वलघ्नेश्लय मांनी 
ऩोस्टभन वयुषा ककट फाफतचा आ.वधुीय भनुगटंीलाय मांचा उद्देळ स्ऩष्ट केरा.ऩोस्टभन याज ु
भते्त,गणेळ कोठाये मांनी आबाय भानरे.वलळेऴ म्शणजे मालेऱी डाक अगधकायी बावायकय ल खोिागड े
मांनी भान्मलयांचे फँक व्मलशाय खात ेअलघ्मा काशी मभतनटात उघडून वरुू करून िदरे,मा 
खात्मालरून डडस्जटर आगथयक व्मलशाय कयण्माचे आश्लावन भान्मलयांनी िदरे. 


