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प्रकल्प 

  

नागपूर, ता. २५ : भहिराांच्मा आर्थिक सक्षभीकयणासाठी भनऩा च्मा ऩुढाकायारा भदय डअेयीने 
सिकामि दळिवलरे असून भदय डअेयी च्मा उत्ऩादन वलक्रीभधनू 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 देळभुख सभतृी सथामी समभती सबागिृात मासांफांधी फैठक घेण्मात आरी. 
  

फैठकीभध्मे भहिरा ल फारकल्माण समभती सबाऩती सांगीता र्ग-िे, उऩसबाऩती हदव्मा धयुडे, भनऩा 
उऩामुक्त डॉ. यांजना राड,े भदय डअेयीच े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 डअेयी माांच्मा सांमुक्त वलद्मभान े सलमां सिाय्मता भहिरा फचत गटातीर भहिराांना 
सलमां योजगाय मभऱाला म्िणून भदय डअेयीच्मा उत्ऩादन वलक्रीचा ऩथदळी प्रकल्ऩ याफवलण्मात 
मेणाय आिे. भदय डअेयीद्लाये तमाय कयण्मात मेणा-मा दधु, दिी, मभसटी 
दिी, रससी, ताक, फटय, ऩनीय, चीज, भध, तुऩ, खाद्म तेर, आईसक्रीभ, भटय, ियाबया कफाफ, आरु 
हटक्की, फ्रें च फ्राईज, सलीट कॉनि, टोभॅटो प्मुयी, पणस, मभल्क ळके इत्मादी उत्ऩादनाांची वलक्री भहिरा 
सदसमाांभापि त ग्रािकाांच्मा घयऩोच सेला उऩरब्ध करून देण्मात मेईर . 
  

मासाठी फैठकीत ३० भहिरा सदसमाांची ननलड कयण्मात आरी. ननलड कयण्मात आरेल्मा 
सदसमाांना भनऩा ल भदय डअेयीतपे ओऱखऩि देण्मात मेणाय आिे. मा सदसमाांभापि त भदय 
डअेयीच ेसांफांर्धत उत्ऩादन घेऊन नागरयकाांना घयऩोच वलक्री कयण्मात मेणाय आिे. मा प्रकल्ऩाद्लाये 
नागरयकाांना घयऩोच उच्च प्रतीच ेदैनांहदन उऩमोगाच ेउत्ऩादनाांचा राब मभऱणाय आिे. भहिराांच े
आर्थिक सक्षभीकयण करून जासतीत जासत भहिराांना योजगाय मभऱलून देण्माच्मा उदे्दळाने 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. 
  

 


