नागपूर महानगरपालऱका, नागपूर
(जनसंपकक विभाग)
प्रलसद्धी पत्रक

ता. २५ जऱ
ु ै २०१९

महहऱांच्या आर्थकक
सऺमीकरणासाठी
मनपा ि मदर डेअरीचा पुढाकार
उत्पादनांच्या विक्रीकरीता ‘सप
ु र ३०’ महहऱांचा पथदर्शी
प्रकल्प

नागपूर, ता. २५ : भहिराांच्मा आर्थिक सक्षभीकयणासाठी भनऩा च्मा ऩुढाकायारा भदय डेअयीने
सिकामि दळिवलरे असून भदय डेअयी च्मा उत्ऩादन वलक्रीभधन
ू भहिराांना आर्थिक उन्नतीचा
ऩथदळी प्रकल्ऩ याफवलण्मात मेत आिे . मा प्रकल्ऩासाठी प्रामोगीक तत्लालय ३० भहिरा

सदसमाांची ‘सुऩय ३०’ चभुची ननलड कयण्मात आरी आिे . गुरूलायी (ता.२५) भनऩा भुख्मारमातीर
डॉ. ऩांजाफयाल दे ळभुख सभत
ृ ी सथामी समभती सबागि
ृ ात मासांफांधी फैठक घेण्मात आरी.

फैठकीभध्मे भहिरा ल फारकल्माण समभती सबाऩती सांगीता र्ग-िे , उऩसबाऩती हदव्मा धयु डे, भनऩा
उऩामक्
ु त डॉ. यां जना राडे, भदय डेअयीचे डीजीएभ सलऩन मसन्िा, व्मलसथाऩक वलनोद ऩाांडल, अांकुय

खांतलार, प्रभोद खोब्रागडे, वलनम त्रिकोरलाय, रयतेळ फाांते, नुतन भोये तसेच झोनननिाम सभुदाम
सांघटक आदी उऩस्सथत िोते.

नागऩूय भिानगयऩामरकेच्मा दीनदमार अांत्मोदम मोजना- याष्ट्रीम नागयी उऩजीवलका अमबमान ल
आणण भदय डेअयी माांच्मा सांमुक्त वलद्मभाने सलमां सिाय्मता भहिरा फचत गटातीर भहिराांना
सलमां योजगाय मभऱाला म्िणून भदय डेअयीच्मा उत्ऩादन वलक्रीचा ऩथदळी प्रकल्ऩ याफवलण्मात
मेणाय आिे . भदय डेअयीद्लाये तमाय कयण्मात मेणा-मा दध
ु , दिी, मभसटी

दिी, रससी, ताक, फटय, ऩनीय, चीज, भध, तुऩ, खाद्म तेर, आईसक्रीभ, भटय, ियाबया कफाफ, आरु

हटक्की, फ्रेंच फ्राईज, सलीट कॉनि, टोभॅटो प्मुयी, पणस, मभल्क ळेक इत्मादी उत्ऩादनाांची वलक्री भहिरा
सदसमाांभापित ग्रािकाांच्मा घयऩोच सेला उऩरब्ध करून दे ण्मात मेईर .

मासाठी फैठकीत ३० भहिरा सदसमाांची ननलड कयण्मात आरी. ननलड कयण्मात आरेल्मा
सदसमाांना भनऩा ल भदय डेअयीतपे ओऱखऩि दे ण्मात मेणाय आिे . मा सदसमाांभापित भदय

डेअयीचे सांफांर्धत उत्ऩादन घेऊन नागरयकाांना घयऩोच वलक्री कयण्मात मेणाय आिे . मा प्रकल्ऩाद्लाये
नागरयकाांना घयऩोच उच्च प्रतीचे दै नांहदन उऩमोगाचे उत्ऩादनाांचा राब मभऱणाय आिे . भहिराांचे
आर्थिक सक्षभीकयण करून जासतीत जासत भहिराांना योजगाय मभऱलून दे ण्माच्मा उद्देळाने सदय
उऩक्रभ याफवलण्मात मेत आिे . सद्मा प्रामोर्गक तत्लालय ३० भहिराांची ननलड कयण्मात आरी
असून ऩुढे जासतीत जासत भहिराांना माचा राब मभऱला मासाठी भनऩातपे प्रमत्न कयण्मात
मेणाय आिे . मा प्रकल्ऩाभध्मे सिबागी िोण्माकरयता इच्छूकाांना सलि झोनच्मा सभाजकल्माण
वलबागात सांऩकि साधता मेईर.

