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आव्हानानंा स्िीकारा, यशाऱा गिसणी घाऱा 
उद्योजक मागकदलशककांनी ददऱा मतं्र : ऩाच 
कततकत्ििान मदहऱांचा सत्कार 

नागऩूर, ता. २३ : आमुष्मात मेणाऱ्मा आव्शानाांना न घाफयता त्मारा स्लीकाया. वाभोये जा. ध्मेम 
ठयला. त्मा ददळनेे लाटचार कया आणण मळारा गलवणी घारा, अवे प्रततऩादन भदशरा 
उद्मोजजका भेऱाव्माच्मा ऩाचव्मा ददलळीच्मा उद् घाटन कामयक्रभात भदशरा उद्मोजजकाांनी केरे. 
नागऩूय भशानगयऩालरका, भदशरा ल फारवलकाव वलभती आणण वभाजकल्माण वलबागाच्मा 
लतीने १९ ते २६ जानेलायी योजी येळीभफाग भैदानालय आमोजजत भदशरा उद्मोजजका 
भेऱाव्माच्मा ऩाचव्मा ददलळीच ेउद् घाटन ऩाय ऩडरे. माप्रवांगी भांचालय उऩभशाऩौय भनीऴा कोठे, 

इांटेरयमय डडझामनय अरांधती वाठे, शॎण्डीक्राफ्ट तनलभयती षेत्रात अवरेल्मा मळस्ली उद्मोजजका 
बालना जनफांध ुमाांची उऩजस्थती शोती. अध्मषस्थानी भाजी भशाऩौय नांदा जजचकाय शोत्मा. 
भांचालय भदशरा ल फारकल्माण वलभतीच्मा वबाऩती वांगीता गगऱ्शे, उऩवबाऩती वलळाखाताई 
भोशोड, गाांधीफाग झोन वबाऩती लांदना मांगटलाय, आळीनगय झोन वबाऩती वलयांका 
लबलगड,े  प्रतोद ददव्मा धयुड,े भाजी आभदाय वुधाकय देळभुख, उऩामुक्त डॉ. यांजना राड,े ककवन 
गालांड,े नगयवेवलका लऴाय ठाकये, भांगरा खेकये,  भनीऴा अतकये, वेलातनलतृ्त वभाजकल्माण 
अगधकायी वुधा इयस्कय माांची उऩजस्थती शोती. 
माप्रवांगी फोरताना अरांधती वाठे म्शणाल्मा, स्त्री च ेचाकोयीफध आ आमुष्म आता कारफाय म झारे 
आशे. जगाच ेनेततृ्ल कयणायी स्त्री आज नव्मान वऩढीरा भागय दाखलणायी ठयरी आशे. 
उद्मोगषेत्राभध्मे आज नव्मा वऩढीने ऩाम योलण्माची गयज आशे. त्माांच्मावाठी उत्तभ 
भागयदळयक फनून उद्मोगाची लाट दाखवलण्माच ेकामय स्त्री च करू ळकते त्माभुऱे स्लत:वाठी 
आणण आऩल्मा मेणा-मा वऩढमाांवाठी आत्भवलश्लावाने उद्मोगषेत्रात घोडदौड कया. 
बालना जनफांध ुम्शणाल्मा, मा भागायभध्मे अनेक आव्शान मेणाय आशेतच. भात्र स्त्री चा इततशाव 
शा आव्शाननाांलय भात करून मळोलळखय गाठणाया इततशाव आशे. त्माची ऩुनयालतृ्ती करून 



आव्शानाांचा तेलढमाच धमैायने वाभना कया, अवा भांत्र त्माांनी मालेऱी  ददरा. 
भाजी भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी जस्त्रमाांना चतु्वूत्री वाांगगतरी. लळषण, आयोग्म, वांस्काय, 

स्लालरांफन माच ेजीलनातीर भशत्ल वाांगगतरे. रोकळाशी ऩांधयलडा वांदबायत भादशती देण्मात 
आरी. 
कामयक्रभाच ेप्रास्तावलक आळीनगय झोन वबाऩती वलयांका लबलगड ेमाांनी केरे. वांचारन आनांद 
आांफेकय माांनी केरे. आबाय ज्मोत्स्ना देळभुख माांनी भानरे. 
 

ऩाच कततकत्ििान मदहऱांचा सत्कार 

भदशरा उद्मोजजका भेऱाव्माच्मा ऩाचव्मा ददलळी ऩाच कतृयत्ललान भदशराांचा वत्काय कयण्मात 
आरा. गुरलायी वत्काय कयण्मात आरेल्मा वत्कायभूतींभध्मे कवलता उयाड,े डॉ. जमश्री फायई, डॉ. 
यागधका लझरलाय, लैळारी चोऩड ेआणण भाधयुी फोंदे्र माांचा वभालेळ शोता. स्भतृतगचन्श, प्रभाणऩत्र 
आणण बेटलस्तू देऊन त्माांचा वत्काय कयण्मात आरा. 
‘कत ष्ण सखा’न ेपे्रऺक मंत्रमुग्ध 

भदशरा उद्मोजजका भेऱाव्माच्मा ऩाचव्मा ददलळी डॉ. बाग्मश्री गचटणीव माांनी ‘कृष्ण वखा’ शे 
वादयीकयण केरे. डॉ. बाग्मश्री गचटणीव माांच्मा ‘कृष्ण वखा’ मा वादयीकयणाने उऩजस्थत 
प्रेषकाांना भांत्रभुग्ध केरे. उद्मा ळुक्रलायी २४ जानेलायी योजी भदशरा उद्मोजजका भेऱाव्माच्मा 
वशाव्मा ददलळी भदशराांवाठी पॎ ळन ळो स्ऩधेच ेआमोजन कयण्मात आरे आशे. 

 


