दि. 03.02.2021
दिडको अर्ब न हाट ये थे विंत मेळ्याचे आयोजन
शिशिरातील पान गळतीनंतर शनष्पर्ण वृक्ष पुन्हा एकदा कोवळ्या पालवीने, पाना-फु लांनी बहरू
लागतात तेव्हा चाहू ल लागते ती वसंत ऋतुची. ‘ऋतुराज’ अर्थात साऱ्या ऋतुंचा राजा असलेल्या वसंत
ऋतुच्या आगमनाचे स्वागत करयायासा ी शसोको अबणन हा , सी.बी.ोी बेलापूर, नवी मुंबय येर्थे दि. 04
फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत िकाळी 11.00 ते रात्री 09.00 या वेळेत वसंत
मेळ्याचे आयोजन करयायात आले आहे . अबणन हा येर्थे नुकत्याच आयोशजत करयायात आलेल्या शहवाळी
महोत्सवास (वव र फेस्स् व्हल) नवी मुंबयकरांचा उत्तम प्रशतसाद लाभला होता. या महोत्सवादरम्यान दर
शदविी सुमारे 200 ते 250 पयण कांनी भे दे ऊन आपल्या पसंतीची मोहोर उम वली होती. या महोत्सवात
सहभागी झालेल्या काराशगरांपैकी 50% या मशहला होत्या. यामुळे सध्याच्या कोशवो-19 च्या काळात या
काराशगरांना अर्थाजणनाची संधी शमळाली.
वसंत मेळ्यामध्ये महाराष्र, मध्य प्रदे ि, प. बंगाल, केरळ, कना क शवशवध राजयांतील कलाकार व
कारागीर आशर् स्वयं सहाय्यता ग सहभागी होर्ार आहे त. या कालावधीत हातमागावर शवर्लेली
वस्रप्रावरर्े, रे िमी व सुती साड्या, ड्रेस म े शरयल, हस्तकला व कलाकुसरीच्या वस्तू, चामड्याच्या वस्तू,
गाशलचे , सारं गपूर फर्ननचर, काष् कला उत्पादने, बेोिी , कृ शरम दाशगने, शवशवध िैलींतील शचरे प्रदिणनार्थण
व शवक्रीसा ी मांोयायात येतील. या शनशमत्ताने नवी मुंबयकरांना एकाच छताखाली पारं पशरक व आधुशनक
उत्पादने उपलब्ध होर्ार आहे त. तसेच खवय्यांच्या रसनातृप्तीसा ी मालवर्ी, कोल्हापुरी, राजस्र्थानी,
केरळी असे शवशवध प्रांतांतील खाद्यपदां र्थाचे फु ो स् ॉल उभारयायात येर्ार आहे त.
अबणन हा पशरसर स्वच्छ आशर् आरोग्यपूर्ण असेल याची आयोजकांतफे पुरेपरू काळजी घे यायात
आली आहे . अबणन हा चा पशरसर खुला असल्याने तसेच तेर्थे उभारयायात येर्ारे स् ॉल आकाराने मो े
असल्याने सामाशजक अंतराच्या शनयमाचे पालन करर्े िक्य होर्ार आहे . अबणन हा ला भे द्यायला
येर्ाऱ्यांनी मास्कचा वापर करर्े बंधनकारक असर्ार आहे . तसेच प्रवेिद्वारावरच र्थमणल स्कॅ वनग व
सॅशन ायझर वकवा हॅन्ो वॉिने शनजुुंतक
ु ीकरर् केल्यानंतरच आतमध्ये प्रवेि दे यायात येयल. अबणन हा ला
भे द्यायला येर्ाऱ्या पयण कांनी आपल्याबरोबर जयेष् नागशरक आशर् लहान मुलांना आर्ून नये तसेच
सामाशजक अंतराचे पालन करावे, अिी शवनंती आयोजकांतफे करयायात आली आहे .
अबणन हा चा पशरसर हा शनसगणरम्य असून या शनसगणसौंदयात भर घालर्ारी 5 कारं जी आशर् 3
बशगचे ही येर्थे आहे त. शनसगणप्रेमींना या पशरसरात मुक्तपर्े शवहरर्ाऱ्या फु लपाखरांच्या शवशवध प्रजातींचे

शनरीक्षर् करयायाची संधी शमळते. तसेच आतील रस्त्यांमळ
ु े शनसगण भ्रमर्ाची संधीही शमळते. कॉपोरे
कंपन्यांना कायणिाळा, सेशमनार आयोशजत करयायासा ी तसेच वकण फ्रॉम होम करयायासा ीही हा पशरसर योग्य
आहे .
वसंत मेळ्याकशरता प्रती शदन रु. 250, 300 आशर् 400 भाोे या दराने स् ॉल उपलब्ध असून
जीएस ी आशर् वीज दे यक स्वतंररीत्या भरावे लागे ल. अबणन हा येर्थे 4 समूहांमध्ये (क्लस् र) शमळू न
एकूर् 50 स् ॉल उपलब्ध आहे त. स् ॉल बुवकगसा ी व्यवस्र्थापक, अबणन हा यांच्यािी 9594521169 या
क्रमांकावर संपकण साधावा.
फेब्रुवारी ते जून 2021 या कालावधीत अबणन हा येर्थे गुजरात महोत्सव, हातमाग प्रदिणन, क्राफ्
बाजार, गांधी शिल्प बाजार असे शवशवध महोत्सव आयोशजत करयायात येर्ार आहे त.
------------------------------------------------------------मा. संपादक महोदय,
वरील बातमीस आपल्या लोकशप्रय वतणमानपरातून ळक प्रशसशि दे ऊन उपकृ त करावे, ही शवनंती.
जनिंपकब दवभाग, दिडको

