
 
भारतीय स्वाततं्र्यदिन उत्साह सपंन्न 

कोल्हापरू इंजिनिअररगं असोससएशि तरे्फ भारतीय स्वाततं्र दिि उत्साहात सािरा करण्यात आला.  असोससएशिच े

अध्यक्ष श्री.रणिीत शाहसोाा यांच्या हस्त ेध्विारोहि करण्यात आल.े  मा.अध्यक्षांिी सवाांिा स्वाततं्रदििाच्या 
शभेुच्छा दिल्या.  तसेच उद्योगांच्या वविेचा जस्िर आकार, कामगार कायद्या होत असलेल्या बिला बाबत 

असोससएश कररत असलेल्या कायााची मादहती उपजस्ितांिा दिली.  जस्िर आकार व वविेच ेिर कमी करण्यासाठीची 
लढाई सरुूच राहील अशी ग्वाही उपजस्ितांिा दिली.  सवा औद्योगगक सघंटिांच्या सहकायाािे याबाबत कायिेसशर 

लढाई लढण्याचा ववचारही त्यांिी यावेळी व्यक्त केला.  उिाा बचत करण्यासाठी उद्योगाचं ेमोर्फत उिाापररक्षण 

करण्याची सोय मेढाच्या सहकायाािे असोससएशि उपलब्ध केली असिू याचा लाभ घ्यावा अस ेउपजस्ितांिा आवाहि 

केल.े  असिू आपल्या उद्योगाचंे तसेच कामगार कायद्यात कें द्र शासिािे बिल प्रस्तावीत केल ेआहे.  याबाबत 

वककलांच्या सल्ल्यािे हरकती व सचूिा िोंिववण्याच ेकाम सरुू असिू लवकरच याबाबत एक बठैक घेविू याबाबत 

पढुील दिशा ठरववणार असल्याच ेत्यांिी सांगगतले.   

मा.िाधवसो यांिा उपजस्ितािंा मागािशाि केल.े  कोरोिाच्या पाश्र्वभसूमवर सवाांिी काळिी घ्यावी.  घाबरूि िाव ू

िये. सामाजिक अतंर राखणे, मास्क वापरणे, हातांची िेहमी स्वच्छता ठेवावी अस ेआवाहि केल.े उद्योगांतील 

प्रलबंीत असलेले प्रश्ि प्राधान्यािे सोडववण्यासाठी प्रयत्ि कररत असिू सवाांच्या सहकायाािे यात लवकरच यश 

समळेल अशी आशा वाटत.े  भववष्यात उद्योगांिा ववववध समस्यांिा तोंड द्यावे लागणार असिू उद्योगांमधील 

खचाात बचत करण्यासाठी सवाांिी ववववध उपाय वापरावेत अस ेमि िेष्ठ उद्योिक श्री.रामप्रताप झंवरसोाा यांिी 
व्यक्त केल.े  याितंर असोससएशि तरे्फ िरवर्षी स्वाततं्रदििानिसमत्त उद्यमवाताा पाक्षक्षकाचा ववशरे्षांक प्रससध्ि केला 
िातो.  यावर्षीच्या अकंाच ेप्रकाशि सचंालक व मा.आमिार श्री.चंद्रकांत िाधवसोाा यांच्या हस्त ेकरण्यात आल.े  

मखु्य सपंािक श्री.निनति वाडीकरसोाा यांिी ववशरे्षांका बद्दलची मादहती दिली. अकं वाचनिय असिू सवाांिी 
याबाबतच्या असभप्राय द्यावेत अस ेआवाहि केल.े तसेच िाहीरात िारांिीही चांगला प्रनतसाि दिला असिू त्यांचेही 
यावेळी आभार मािल.े 

कायाक्रमावेळी सवाांिी मास्क, हॅण्ड सॅनिटायझरचा वापर केला. तसेच यावेळी खबरिारीचा उपाया म्हणूि सवाांची 
टेंम्परेचर गि व्िारे तपासणी करूि प्रवेश िेण्यात आला तसेच आाकॅ्सीसमटर व्िारेही तपासणी करण्यात आली. 

यावेळी मा.आमिार श्री.चंद्रकातं िाधव सवा श्री.रणिीत शाह, हर्षाि िलाल, दििेश बधुले, प्रसन्ि तरेिाळकर, 

कमलाकांत कुलकणी, बाबासो कोंडकेर, श्रीकांत िधुाणे, निनति वाडीकर,सगचि मेिि, रामप्रताप झंवर, अमर करांड,े 



ियदिप मांगोरे,चंद्रकांत चोरगे, सिंय पाटील, ककरण िाधव, ककरण चरणे,सभुार्ष चव्हाण,दहिंरूाव कामत,े पथृ्वीराि 

कटके, मबुारक शखे, दिलावर शखे,प्रिीप व्हरांबळे, प्रशांत मोरे, समलींि सािाळ,राम कंाुभार इ. उपजस्ित होत.े 


