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‘ZmoJV...

सन्ाननतीय वाचक,

सप्रेम सादर नमस्ार!

बुलडाणा अब्बन न्यूजचा हा तिसरा अंक आपल्ा हािी दरेिाना 

मनाि आनंदाची भावना आहरे. कोणत्ाही संस्रेच्ा अशा Inhouse 

मॅगझिनसाठी लरेखन, संपादन करिानाही मनस्ी आनंद लाभिो. आता 

मात्र, आपणा सववांचाहती सहभाग यामध्े अपेक्षित आहे.

‘आपण’ म्हणजरे कोण? मला आपल्ा सववांच्ा एकजजनसीपणाचरे 

िीन प्मुख आधार ददसिाि. ‘या तवश्ाची आम्ही लरेकररे ’ हा त्ापैकी 

पदहला आहरे. आपण साररे समान कालावधीि मनुष्य जन्म अनुभवि 

आहोि हा ककिी छान योगायोग आहरे. आणण म्हणयूनच आपण 

एकमरेकांशी सुसंवाद साधयू शकिो. दसुरा आधार आपल्ाला अधधक 

जवळ आणणारा -आपण प्तिज्रेि म्हटल्ाप्माणरे ‘भारि मािा दरेश 

आहरे, साररे भारिीय मािरे बांधव आहरेि’ हरे सांगणारा. आसपास कुठरे ही 

पादहलं िरी आपल्ाला तवतवधिा ददसिरे, पण िरीही आपल्ा सववांना 

जोडणारा सामाययक दवुा म्हणजरे आपली भारिमािा. आपण साररे 

खरंच भाग्यवान आहोि म्हणयून तवश्गुरू होि असलरेला भारि आपण 

साररे पाहयू शकिोय.

तिसरा व आपल्ा सववांना खऱया अर्थानरे जोडयून ठरे वणारा 

आधार म्हणजरे ‘बुलडाणा अब्बन पररवार.’ एकदा पररवार म्हटलं 

की वरेगळीच आत्ीयिा जाणविरे. िी जशी मनाि आहरे िशी 

िी आपल्ा रोजच्ा जगण्ाि, वागण्ा-बोलण्ाि ददसायला 

हवी, जाणवायला हवी. आपलरे  मुख्य काय्बकारी अधधकारी 

श्ी. जशरीष दरेशपांडरे म्हणिाि िसं - र्ोरा-मोठ्ांची जयंिी 

साजरी करायची िी त्ांचं स्मरण करण्ासाठी; त्ांच्ासारखं 

होण्ासाठी. त्ांच्ािलरे  र्ोडरे िरी सद् गुण आत्साि करण्ासाठी.  

सद् गुणांची कमाई करायची िी आपल्ा संस्रेला, दरेशाला अजयून र्ोडं  

 

 

मोठं करण्ासाठीच. त्ाि स्िःचा तवकास आपोआपच साधला जािो.

जेंव्ा र्ोर तवचारवंि, भारिरत्न, श्द्रेय डॉक्टर बाबासाहरेब 

आंबरेडकर म्हणिाि, ‘वाचाल िर वाचाल’ िेंव्ा वाचन करण्ाचा 

नक्ीच काहीिरी फायदा असला पादहजरे. म्हणयूनच मी आपणा सववांचा 

सहभाग दोन प्काररे मागिो आहरे. एक िर आपण सववांनी या अंकाचं 

'वाचक' व्ावं, आणण दसुरं म्हणजरे हरे आपलं संस्ा-अंिग्बि माजसक 

असल्ानरे त्ाि अधधकाधधक सहभाग द्ावा. हस्ाक्षर, अधभप्ाय, 

ददनतवशरेष, अशी काही नवी सदरं आपण सुरू करि आहोि. आपल्ा 

सगळ्ांचा सहभाग असल्ाजशवाय िी पयूण्बच होणार नाहीि.

आपल्ा कम्बचारी माग्बदजश्बकरे ि म्हटल्ाप्माणरे,

ओम सहनाववतु, सहनौ भुनकु्...

अर्थाि, सववांची द्रेषरदहि एककरिि प्गिी व्ावी. आपल्ा 

जादहरािीि जलदहल्ाप्माणरे ‘यश’ गिीवर अवलंबयून असिं, आपल्ा 

सववांची तनरंिर, गिीशील प्गिी व्ावी याचसाठी हा सारा अट्ाहास.

कळावरे, आपल्ा सववांच्ा सकारात्क प्तिसादाच्ा अपरेक्षरेि.

प्रततसादासाठी 9881152453 हा क्रमांक ककंवा

media@buldanaurban.org हा ई-मेल आयडती वापरावा.

आपला स्रेहांककि,

भरत दामले 

जनसंपक्ब  व प्जशक्षण अधधकारी,

 बुलडाणा अब्बन, पुणरे क्षरेरिीय कायथालय
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~wbS>mUm A~©Z :
ñdV…À¶m AmMaUmZo ZoV¥Ëd  

H$aUmar nVg§ñWm
सहकार भारिीचरे राष्ट् ीय उपाध्यक्ष आणण कनथाटकािील बंगलुरु 

यरेर्ील पवगाडा सौहाद्ब मल्टिपप्बज को-ऑपररेकटव् जल.चरे अध्यक्ष  

मा. बी. एच. कृष्ाररेड्ी यांच्ा तनददेशानुसार नुकिाच एक अभ्ास 

दौरा बुलडाणा अब्बनच्ा दादर शाखरेि पार पडला. त्ा वरेळरेस पवगाडा 

सौहाद्बचरे सीईओ. श्ी. वरेणुगोपाळ ररेड्ी आणण ४५ शाखा व्यवस्ापक 

यांनी बुलडाणा अब्बनच्ा तवतवध आयामांची मादहिी घरेिली.

दादर शाखा व्यवस्ापक श्ीमिी कप्या राणरे यांनी सुरुवािीला 

गुलाबपुष्प दरेऊन सववांचं सस्रेह स्ागि करे लं. गरमागरम कॉफी आणण 

स्ॅक्सचा आस्ाद घरेिाना बंगलुरुमधयून आलरेल्ा पवगाडा सौहाद्ब 

मल्टिपप्बज को-ऑपररेकटव्च्ा (पी.एस.एम.सी.) सव्ब अधधकाऱयांनी 

बुलडाणा अब्बनची ओळख, काय्बपद्िी, काय्बतवस्ार अशा अनरेक गोष्ी 

समजयून घरेिल्ा. त्ांच्ा या अभ्ास दौऱयाचं मुख्य आकष्बण होिी 

दादर शाखरेिील अत्ाधुतनक व भारिािील एकमरेव 'रोबोटीक लॉकर 

प्णाली'.ग्ाहकांच्ा अमयूल् ऐवजांना १००% सुरक्षा दरेणारी प्णाली 

कायथान्विि करणारी बुलडाणा अब्बन ही दरेशािील पदहली व एकमरेव 

पिसंस्ा आहरे.अर्थािच त्ा रोबोटीक लॉकर प्णालीचरे प्ात्जक्षक 

बंगलुरूच्ा पाहुण्ांना दाखवयून या दौऱयाची सांगिा िाली. भतवष्याि 

भारिािील अनरेक राज्ंच नव्रे, िर अनरेक दरेशदरेखील सहजपणरे एकरि 

यरेिील - आणण त्ाचं कारण असरेल 'उत्तम नैतिक व्यवहार आणण त्ाला 

ददलरेली अत्ाधुतनक िंरिज्ानाची कल्पक जोड'.

बुलडाणा अब्बनसाठी िर ही तनत्ाचीच गोष् असयून िरेच आजच्ा 

उज्वल यशाचं गमकही आहरे. दादर शाखरेच्ा सव्बच कम्बचाऱयांनी उत्तम 

'टीम वक्ब 'चं दश्बन घडवलं.

(शब्ांकन - भरि दामलरे )
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XoUmam AW©g§H$ën
कें द्ीय अर््बमंत्रांनी 

सादर करे लरेला अर््बसंकल्प 

सव्बसमावरेशक असयून सव्ब 

सामान्ांना ददलासा दरेणारा 

आहरे. बुलडाणा अब्बन 'गोदाम 

व कोल्ड स्ोअररेजचा व्यवसाय' गरेल्ा २५ वषवांपासयून करि असयून, 

हा व्यवसाय दरेशाच्ा आधर््बक उन्निीसाठी ककिी महत्ाचा आहरे 

याचरे साित्ानरे समर््बन करि आली आहरे. या व्यवसायालाही कें द् 

सरकार प्ोत्ाहन दरेणार आहरे ही समाधानाची गोष् आहरे. याजशवाय, 

अर््बसंकल्पाि कर मयथादा रु. ७,००,०००/- पययंि वाढवल्ामुळरे  

सव्बसामान्ांची बचि क्षमिा वाढरेल, त्ांची क्रयशक्ीही वाढयून 

अर््बव्यवस्रेला गिी यरेईल. कें द् सरकार पायाभयूि सुतवधांसाठीही 

मोठ्ा प्माणाि गुंिवणयूक करणार असल्ामुळरे  शहरी व ग्ामीण 

भागाि मुलभयूि सुतवधा उपलब्ध होिील, त्ाचप्माणरे युवकांना 

रोजगार तमळरेल ही अत्ंि समाधानाची बाब आहरे. िसरेच, सरकारनरे 

मदहलांसाठीही तवशरेष योजना जाहीर करे ल्ा आहरेि. एकंदरीिच,  

या अर््बसंकल्पामध्यरे सववांसाठीच काहीना काही िरी दरेण्ाचा मानस 

आहरे, म्हणयूनच हा अर््बसंकल्प सव्बसमावरेशक आणण सववांना ददलासा 

दरेणारा आहरे. 

   - मा. राधेश्ामजती चांडक

बुलडाणा अब्बनचरे इर्ल्ा मािीशी आणण संसृ्िीशी 

जजव्ाळ्ाचरे नािरे आहरे. त्ाच नात्ाला स्मरून, मानाच्ा 

'महाराष्ट्  करे सरी' ककिाबावर ज्ांनी आपलरे  नाव कोरलरे  अशा 

महामल्ल, कुस्ीसम्ाट मा. पै. श्ी. जशवराज राक्षरे यांना बुलडाणा 

अब्बन िफदे  रु. पाच लाखांचा धनादरेश मुख्य काय्बकारी अधधकारी 

श्ी. जशरीष दरेशपांडरे आणण तवभागीय व्यवस्ाकपका योयगनी 

पोकळरे  यांनी प्त्क्ष उपस्स्ि राहयून ददला. 'कुस्ी'सारख्या 

अस्सल स्दरेशी आणण शरीर व मनाची मशागि करणाऱया या 

कक्रडाप्कारास प्ोत्ाहन दरेणरे हरे आपलरे  कि्बव्य समजयून िरे आज 

तनभावलरे  दरेखील.

आपला महाराष्ट्र  वाढवतोय देशाचती शान आणण

बुलडाणा अब्षन वाढवतेय 'महाराष्ट्र  केसरी'चा मान...!

~wbS>mUm A~©ZZo Ho$bm 

‘hmamï´> Ho$garMm gÝ‘mZ

मा. राधेश्ामजती चांडक
संस्ापक अध्यक्ष, बुलडाणा अब्बन  

को-ऑप क्ररे कडट सोसा. जल. 
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बुलडाणा अब्बन, पुणरे तवभागािील तवभागीय व्यवस्ापक 

व वररष्ठ अधधकारी यांनी नुकिरेच लोणावळा यरेर्रे 'एनपीए व 

र्कीि कज्बवसुली' या तवषयाचरे प्जशक्षण पयूण्ब करे लरे. सहकार 

क्षरेरिािील तवतवध तवषयांवर प्जशक्षण दरेणाऱया SAPACT प्ा. जल. 

या संस्रेिफदे  सदर प्जशक्षण आयोजजि करे लरे  होिरे. हरे प्जशक्षण  

दद. १७ व १८ जानरेवारी २०२३ या दोन ददवसांि संपन्न िालरे. र्कीि 

कज्बवसुलीसाठी कराव्या लागणाऱया प्भावी उपाय योजना, एनपीए 

कजथाचरे व्यवस्ापन, वसुली करिाना यरेणाऱया अडचणी व त्ासाठी 

करावयाचरे तनयोजन, इत्ादी तवषय सदर प्जशक्षणामध्यरे समातवष् 

होिरे. या प्जशक्षणासाठी पुणरे तवभागाियून तवभागीय व्यवस्ाकपका 

सौ. योयगनी पोकळरे, सौ. जशल्पा कुलकणणी, तवभागीय व्यवस्ापक  

श्ी. गुरुनार् लोखंडरे, श्ी. मनोहर दरेशमुख, वररष्ठ व्यवस्ापक  

श्ी. उदय पाचपांडरे व वसुली अधधकारी श्ी. बाळासाहरेब िुपाररे  सहभागी 

िालरे  होिरे.
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बुलडाणा अब्बनच्ा तवतवध शाखांमधयून मकर संक्रांिीच्ा 

हळदीकंुकवाचा आणण तिळगुळ वाटपाचा काय्बक्रम अतिशय 

उत्ाहाि आणण आनंदाि संपन्न िाला. अशा तवतवध उपक्रमांमधयून 

संस्रेनरे आपली संसृ्िी आणण परंपरा नरेहमीच जोपासली आहरे. 

मदहलांनी एकरि यरेणरे, एकमरेकींच्ा गाठीभरेटी घरेणरे व संपक्ब  वाढवणरे हा 

यामागचा उद्रेश. ग्ाहक-सभासद, खािरेदारांपैकी ब-याच मदहला तवतवध 

क्षरेरिांमध्यरे तनरतनराळ्ा पदांवर काम करीि असिाि. त्ा तनतमत्तानरे त्ा 

एकरि यरेिाि, त्ांच्ा भरेटी होिाि, त्ांच्ा कामालाही उजाळा तमळिो. 

बुलडाणा अब्बनच्ा तवतवध उपक्रमांमधयून सशक्ीकरण होणरे आणण 

मदि करणरे हरे उद्रेश असिाि. यावरेळी प्भाि रोड, पुणरे शाखरेनरे दगु्बम 

भागािील शरेिकऱयांशी बांधधलकी जोपासि त्ांनी तनमथाण करे लरेल्ा 

उत्तम दजथाच्ा वस्यू 'ईजज्बक' या संस्रेच्ा स्ॉलच्ा माध्यमाियून 

सादर करे ल्ा. आपला पयथावरणस्रेही दृकष्कोन कायम ठरे वि 'पयूण्बम 

इकोझव्जन फौंडरेशन' या गरेली १२ वषयं पुण्ाि काय्बरि असलरेल्ा 

संस्रेचा स्ॉल, िसरेच, 'राष्ट् दहि सववोपरी' या ध्यरेयाकडरे अखंड वाटचाल 

करणाऱया 'भारिीय तवचार साधना, पुणरे प्काशन' यांच्ा वाचनीय व 

संग्ाह्य पुस्कांचाही स्ॉल लावला होिा.

तिळगुळ दरेण्ाच्ा तनतमत्तानरे आपोआपच गोड बोललरे  जािरे, 

एकमरेकांप्िी असलरेला तनरपरेक्ष स्रेहभाव सहज जागृि होिो. र्ंडीच्ा 

काळाि ऋियूला पोषक असा आहारही तिळगुळाच्ा तनतमत्तानरे 

खाल्ला जािो, जरेणरेकरून शरीराि ऊजथा तनमथाण होऊन सगळरे  अधधक 

उत्ाहानरे काय्बरि होिाि.

या तनतमत्तानरे जािा जािा एक सांगावरेसरे वाटिरे - हळदीकंुकयू  हरे 

स्तीच्ा सन्मान, आदराचरे प्तिक; पण िरे तिच्ा सधवा अर्वा तवधवा 

अवस्रेशी संबंधधि नसावरे. पिीसह ककंवा पिीजशवायही समर््बपणरे 

आपलरे  आयुष्य जगणाऱया, मुलांसाठी अखंडपणरे काम करणाऱया सव्ब 

स्तस्तयांना हळदीकंुकयू  हरे मांगल् आणण पतवरििा यांचरे सयूचक म्हणयून 

नक्ीच लावावरे; त्ांनी आयुष्याि परेललरेल्ा आव्ानांचा आणण 

दाखवलरेल्ा धैयथाचा िोच खरा आदर असरेल.

आवश्क तेव्ा गोडवा क्जभेवर नक्कीच असावा

प्रसंगती कणखर व सषिम होण्ाचा तनधधार बाळगावा!!

सौ. क्शल्ा कुलकणणी 

(तवभागीय व्यवस्ाकपका, बुलडाणा अब्बन, सांगली तवभाग)

सौ. तमनाक्षी अमोल घोडकरे
शाखा - प्भाि रोड , पुणरे 

संदभ्ब - जसधंुिाई सपकाळ  
जलझखि 'मी वनवासी' या 

पुस्कािील उिारा.

hñVmja
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अर्धात - चोर ज्ाची चोरी करू शकि नाही, राजादरेखील जरे काढयून 

घरेऊ शकि नाही, भाऊसुद्ा ज्ामध्यरे वाटणी मागयू शकि नाही आणण 

ज्ाचा भारदरेखील होि नाही, िसरेच जरे खच्ब करे लरे  िरीही तनत् वाढि 

जािरे असरे 'तवद्ाधन' हरेच सव्ब प्कारच्ा धनामध्यरे श्रेष्ठ ककंवा प्मुख  

असरे धन आहरे.

भावार््ष - एखाद्ा अट्ल चोराला अक्षरश: काहीही चोरिा 

यरेऊ शकिरे. राजाला काय अशक्य आहरे? त्ाची मजणी िाली 

िर िो कोणाकडयूनही काय हवरे िरे तमळवयू शकिो. वकडलोपाजज्बि 

संपत्तीिदरेखील भाऊ वाटणी मागयू शकिो आणण कोणिीही गोष्/

वस्यू सांभाळायची म्हटलं की त्ाचा भार (ओिरे) होणारच. पण 

'तवद्ाधन' हरे चोर, राजा, भाऊ या सगळ्ांपासयून सुरजक्षिही असिरे, 

िसरेच त्ाचा कधीही भार होि नाही; या चार वैजशष्टांपरेक्षाही महत्ताचरे  

असरे पाचवरे वैजशष्ट म्हणजरे कोणिरेही अन् धन वाटल्ानरे ककंवा खच्ब 

करे ल्ानरे कमीकमीच होि जािरे परंिु तवद्ाधन मारि असरे करे ल्ानरे 

वाढिच जािरे.

आिा नरेमकरे  'तवद्ाधन' म्हणजरे काय, हरे पण नीट समजयून घरेिलरे  

पादहजरे.

एकदा एका छोट्ा गावािल्ा बस स्ानकावर सकाळी 

सकाळी दोन माणसरे भरेटली. एक होिा 'ह' आणण दसुरा होिा 'अ'. 'ह' 

तिर्रे यायच्ा आधीपासयूनच 'अ' तिर्रे घुटमळि होिा. 'ह'ला कामासाठी 

जजल्हाच्ा दठकाणी जायचं होिं, म्हणयून िो गरेलाही. साधारण उनं् 

उिरायच्ा वरेळरेला िो परिला आणण बघिो िर काय 'अ' दमल्ा-

भागल्ा अवस्रेि अजयूनही तिर्रेच होिा. त्ांच्ािील संवाद -

'ह' - "अररे, ियू अजयून इर्रेच? िुला पादहजरे असलरेली गाडी तमळाली नाही, 

का आलीच नाही अजयून? िुिरे िर गाड्ांचरे वरेळापरिकही पाठ आहरे" 

'अ' - "गाड्ा सगळ्ा व्यवस्स्ि यरे-जा करिायरेि, पण अजयून मािंच 

ठरि नाहीयरे कुठं जायचं िरे."

'अ'कडरे मादहिी खयूप होिी, पण कुठं जायचंय हरेच मादहि नव्िं. 

िो होिा अज्ानी आणण 'ह' होिा साधा भोळा, र्ोडासा ददसायलाही 

साधारणच - पण होिा हुशार व ज्ानी.

चला, आपणही आपापलरे  'ज्ान' तनरंिर वाढवि राहयू या...

Z Mmoahm¶©‘ Z M amOhm¶©‘, Z ^«mV¥^mÁ¶‘ Z M ^maH$mar &
ì¶¶o H¥$Vo dY©V Ed {ZË¶§, {dÚmYZ§ gd© YZ àYmZ§ &&

A{^àm¶ 

सारी दरेशमुख मंडळी नगर जजल्हािल्ा 'जामखरेड' गावची 

रदहवासी; माहयूरची ररेणुका मािा हरे आमचं कुलदैवि. त्ामुळरे  अनरेक वरेळा 

माहयूरला जाणं होिंच. कोणत्ाही िीर््बक्षरेरिी जायचं म्हणजरे पदहला प्श्न 

समोर उभा राहिो िो तनवासस्ानाचा. मला आजही आठविंय, २०१६ 

साली आम्ही काही तमरि गप्ा मारि बसलो होिो. गप्ांमध्यरे माहयूरचा 

तवषय तनघाला िरेव्ा मािा तमरि सुरेंद् हरेबळीकर पटकन म्हणाला 

‘माहयूरला जायचं असरेल िर बुलडाणा बँकरे च्ा तनवासस्ानामध्यरे 

जरूर उिरा. बँकरे नरे कमी पैशांमध्यरे चांगली सोय करे ली आहरे.' मी लगरेच 

त्ाचा तवचार ऐकला, पुण्ाि प्भाि रोडच्ा शाखरेि जाऊन सतवस्र  

चौकशी करे ली आणण लगरेच बुककंगही करून टाकलं. माहयूरला 

पोहोचलो िेंव्ा संध्याकाळचरे आठ वाजलरे  होिरे. बुलडाणा बँकरे च्ा 

तनवासस्ानाच्ा ऑकफसमध्यरे गरेलो, तिर्रे फार चांगली वागणयूक 

तमळाली. आपुलकीनरे तिर्ल्ा व्यक्ीनरे मािी चौकशी करे ली. 

बुककंग आहरे असं सांयगिल्ावर िात्ाळ आम्हाला आमच्ा दोन 

रूम दाखवल्ा. दोन्ी रूम पादहल्ा, आम्ही सव्बजण खुश िालो. 

दोन्ी रूममध्यरे राहण्ासाठी आवश्यक िरे सव्ब सादहत् होिरे. उगाच 

बडरेजाव नव्िा, आम्हाला िरेच हवं होिं. सामान रूममध्यरे ठरे वलं. पुन्ा 

व्यवस्ापकाकडरे गरेलो. जरेवणाची काही सोय आहरे का तवचारलं. 



8

त्ांनी सांयगिलं, ‘आज िरी आमच्ाकडरे जरेवणाची सोय नाही पण 

मी आपल्ाला माहयूरमधल्ा दोन-चार चांगल्ा दठकाणांची नावरे 

सांगिो. तिर्रे आपण जरेवण घ्ा.’ जरेवण करून परि रूममध्यरे आलो, 

शांिपणरे िोपलो. सकाळी उठल्ानंिर पदहल्ाप्र्म डोळ्ासमोर 

प्श्न आला आंघोळीला गरम पाणी तमळणार आहरे का? व्यवस्ापकानरे 

सांयगिलं की, 'गरम पाण्ाची व्यवस्ा करे लरेली आहरे.' त्ामुळरे  आम्ही 

अत्ंि खुश िालो. सव्ब आवरून व्यवस्ापकांना सांगयून दरेवीच्ा 

दश्बनाला गरेलो. दश्बन करून परि आलो. र्ोडासा वरेळ जास् िाला 

होिा िरी व्यवस्ापकांनी कुठल्ाही जादा पैशांचा आकार करे ला 

नाही हरे मला मुद्ाम सांगावंसं वाटिं. इिर दठकाणचा अनुभव आणण 

हा अनुभव यामध्यरे मला मनाला समाधान दरेणारा फरक जाणवला. 

माहयूरच्ा बुलडाणा तनवासस्ानाच्ा पररसरामध्यरे मी जरेव्ा कफरलो 

िरेव्ा धातम्बक दठकाणाचरे सौंदय्ब आणण पातवत्र मला पदोपदी जाणवलं. 

कचरा, प्ान्स्कच्ा कपशव्या, शीिपरेयांच्ा मोकळ्ा बाटल्ा, 

आईस्कीमचरे कागदी कप, दारूच्ा मोकळ्ा बाटल्ा असला कचरा 

या तनवासस्ानाच्ा सभोविी कुठरे ही ददसला नाही, यावरून या 

तनवासस्ानी यरेणाररे भातवक हरे सान्त्तक असावरेि असा मी अंदाज 

करे ला. ध्वनी प्दयूषण करणारा गोंगाटही मला इर्रे कुठरे  जाणवला नाही, 

हरेच िर महत्ताचं आहरे ना?

अर्थाि, हरे सगळं बुलडाणा तनवासस्ानाबद्ल उत्तम असलं, िरी 

या तनवासस्ानाच्ा सभोविी फुलिाडं, छोटी छोटी दहरवी िाडं अशा 

स्रूपाचं, नैसयग्बक पयथावरण शांि ठरे वणारं जर काही लावलं िर हरे 

तनवासस्ान अधधक चांगलं होईल असं सुचवावंसं वाटिं. एकंदरीि 

बुलडाणा बँकरे ला मी धन्वाद दरेईन आणण एक सयूचनाही कररेन, “कमीि 

कमी पैशामध्यरे अशा स्रूपाची तनवासस्ानरे महाराष्ट् ािल्ा सव्ब 

धातम्बक स्ळी बँकरे नरे करावी ही नम् तवनंिी.”

डॉ. अ. ल. देशमुख 

(ज्रेष्ठ जशक्षणिज्ज्ञ व राष्ट् पिी पदक तवजरेिरे माध्य. जशक्षक)

बुलडाणा अब्बन तनतम्बि 
स्वागतोत्सुक भक्त निववास... 

गुलाब मारुिी मराठरे , चचखली, पुणरे
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प्भाि रोड शाखा मदहला कम्बचारी, खास संक्रांि सणाच्ा मयूडमध्यरे... !

पुणरे तवभागीय व्यवस्ाकपका योयगनी पोकळरे  व मा. माधुरी सहस्रबुद्रे (उजवीकडरे)

प्भाि रोड शाखाधधकारी सतविा राठी मा. माधुरीिाईंना संक्रांि वाण दरेिाना 

शाखा : प्रभात रोड, पुणे
jU{MÌo...

शाखा : वतीटा
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योयगनी पोकळरे  व पयूण्बम इकोझव्जन फौंडरेशनचरे मुख्य काय्बकारी अधधकारी डॉक्टर राजरेश मणरेरीकर. 

वधथापन ददनातनतमत्त लावण्ाि आलरेला पयूण्बम इकोझव्जन फौंडरेशनचा स्ॉल.

शाखा : प्रभात रोड, पुणे
jU{MÌo...
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श्ी. जशरीष दरेशपांडरे यांनी वधथापन ददनातनतमत्त सववांना शुभरेच्ा ददल्ा.

श्ी. जशरीष दरेशपांडरे यांनी 'ईजज्बक'च्ा स्ॉलला भरेट दरेऊन मादहिी घरेिली.
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शाखा : माकके ट याड्ष, पुणे 
jU{MÌo...
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शाखा : औधं, पुणे 

सातारा : तवभागतीय कायधालय
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सािारा तवभागािील  मसुर  शाखरेचा पाचवा वधथापन ददन उत्ाहाि साजरा िाला.  

सातारा : तवभागतीय कायधालय
jU{MÌo...

शाखा : मसुर, सातारा तवभाग 
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शाखा : महहला शाखा, सातारा
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शाखा : कवठेमहांकाळ

शाखा : चांदणती चौक, सांगलती  
jU{MÌo...
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शाखा : लक्षतीपूरी

श्ी. भरि अतवनाश दामलरे  
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फलटण संस्ान हरेररटरेज संगीि महोत्वाला श्ी. राजरेश लढ्ा, योयगनी पोकळरे  व श्ी. जशरीष दरेशपांडरे यांनी भरेट ददली .

’$bQ>U g§ñWmZ : ho[aQ>oO g§JrV ‘hmoËgd
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दैतनक पुण्नगरी दद. २५/०१/२०२३ दैतनक सकाळ, पुणरे दद. २५/०१/२०२३
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