मॅनेज है दराबाद ळ ळनामती नागपरू याांच्या सांयक्
ु त वळद्यमाने आयोजजत
“एसीएबीसी - उजलणी प्रशऴऺण” काययक्रमा दरम्यान आयोजजत ऺेत्रीय भेटीचा
अहळाऱ दद. १० जानेळारी २०१८

यऴोगाथा
“प्रशळषणातन
ू ... प्रगतीकडे ...... प्रणारी ळेलाऱे (उद्मोजजका)”
"फ्रोरयकल्चय भध्मे करयअय कयण्मावाठी भी गर
ु ाफाची ननलड केरी", अवे पऱफाग षेत्रात
डडप्रोभा धायक प्रणरी ळेलऱे माॊनी वाॊगगतरे. "रशानऩणाऩावन
ू च गर
ु ाफाची पुरे भरा पाय आलडतात
आणण फाजायात इतय पुराॊच्मा तर
ु नेत गर
ु ाफारा जास्त भागणी आशे अवे भरा आढऱरे. लाढत्मा
प्रभाणालय रोक लाढददलव, लधााऩनददन, व्शॎरेंटाईन्व डे, भातदृ दन ह्मा ददलळी गर
ु ाफचा लाऩय कयतात
तवेच भॊददयाभाध्मेशी दययोज गर
ु ाफाच्मा पुराॊची पाय भागणी आशे .
शळषणानॊतय भी रगेच केव्शीएएएप-नागऩयू मेथे आमोजजत “एवीएफीवी उद्मोजक कौळल्म
वलकाव प्रशळषण कामाक्रभात” वशबागी झारे. "एवीएफीवी प्रशळषण ऩण
ू ा झाल्मानॊतय, गर
ु ाफ पुराच्मा
रागलड वाठी ऩॉशरशाउव तमाय कयण्मावाठी रगेचच

भाझ्मा लडडराॊनी भरा एक एकय जभीन

बाडेतत्लालय शभऱलण्मावाठी भदत केरी. वरू
ु लातीरा

फशुतेक

वलत्तीम वॊस्थाॊना

भाझ्मा प्रकल्ऩ

आयाखड्मालय ऩण
ा ् ळाश्लती शोत नव्शती, म्शणन
ू त
ू कजा भॊजयु ीकरयता भरा वशा भदशने लाट फघाली
रागरी, अवे प्रणारीने वलऴद केरे. नॊतय स्लत्च्मा उऩरब्ध बाॊडलरातन
ू आणण फॉक ऑप इॊडडमाच्मा
फेवा ळाखा, नागऩयू च्मा वौजन्मातन
ॊु लणक
ू 13 राख रुऩमे कजाातन
ू गत
ू करून 10 शजाय चौ. पुटाचा
ऩॉरीशाउव "जैन फ्रोरयटे क” च्मा ताॊत्रत्रक भागादळानाखारी उबा केरा. त्माभऱ
ु े ऩॉशरशाउव अल्रा
व्शामोरेट फपल्भ आणण दठफक शवॊचन वायख्मा आधनु नक तॊत्रदमनाचा लाऩय करून

ताऩभान ल आर्द्ा ता

ऩरयऩण
ू ा ननमॊत्रणात ठे लण्माव भदत झारी. फघता फघता गर
ु ाफाच्मा पुराॊचे बयऩयू प्रभाणात उत्ऩन्न
मेण्माव वयु लात झारी. 10/12 पुरे

प्रनत गच्
ु छा माप्रभाणे पुराॊचे गच्
ु छ तमाय करून फाजायात वलक्रीव

ऩाठवलण्मात आरे. ऩदशल्मा शॊ गाभात भी रु. 35,000/- इतका ननव्लऱ नपा शभऱवलरा. दोन कुळर

भदशरा काभगाय आणण एक अकुळर भजूय माॊना काभेशी ददरी. प्रथभत्च भरा गर
ु ाफाच्मा पुराॊऩावन
ू
इतके उत्ऩन्न शभऱाल्माने भी पाय आनॊदी झारे. रशानऩणाऩावन
ू च स्लत्च्मा ऩामालय उबे शोण्माचे
भाझे स्लप्न शोते आणण आता एक मळस्ली भदशरा उद्मोजजका फनल्माचे भरा वभाधान आशे , अवे
प्रणारीने वाॊगगतरे.
एकॊदयीत नतच्मा मा कामााची दखर घेत, बेटीदयम्मान वोफत अवरेरे म्मानेज शै दयाफादचे
एवीएफीवी कामाक्रभाचे याष्ट्रीम स्तयालयीर व्मलस्थाऩक री. लें कटयाल माॊनी त्माच दठकाणालरून भॎनेज
शै दयाफाद मेथे वॊऩका वाधरा ल नतरा रागू अवरेरी

४४% वफशवडी ताफडतोफ भॊजूय करुन ऩढ
ु ीर

कामालाशी तातडीने कयण्माव ननदे ळ ददरे.

प्रणाऱी पोशऱहाउस, गोंडखैरी येथे भेटीदरम्यान चचाय करताना प्रशऴऺणाथी

प्रणाऱी पोशऱहाउस बद्दऱ मादहती दे ताना, मदहऱा उद्योजजका प्रणाऱी ऴेळाले

श्री. ळळें कटराळ, मॅनेज है दराबादचे एसीएबीसी काययक्रमाचे राष्ट्रीय स्तराळरीऱ व्यळस्थापक,
श्रीमती. सीमा मड
ांु ऱे, प्रशऴऺण समन्ळयक, ळनामती नागपरू आणण प्रशऴऺणाथी

