*जजर ्शमातीर उदमोगाांनी सव.एव.आय. ननधीतन
ु उदमोग ऩरयवयात उत ्तभ आयोग ्म ववु लधा उऩरफ ्ध कयाल ्मा – आ.
वुधीय भुनगांटीलाय*

*उदमोगाांच ्मा प्रनतननधीांळी वांलाद वाधत कोवलडच ्मा रढाईत मोगदान दे ण ्माचे आलाशन*

*जजलती मेथीर ग्राभीण रूग ्णारमारा रूग ्णलाशीका उऩरफ ्ध करून दे ण ्माचे भाणणकगड सवभेंट कांऩनीचे आळ ्लावन*
चांद्रऩूय जजर ्शमातीर उदमोगाांचे जजर ्शमाच ्मा औदमोगगक वलकावात भोराचे मोगदान आशे . उदमोगाांना त ्माांच ्मा

वाभाजजक दानमत ्ल ननधीतन
ु वभाजाप्रती आऩरे कततल ्म ननबालण ्माची वांधी आशे . सव.एव.आय. वांबाततीर भागतदळतक
तत ्लाांभध ्मे फदर कयण ्मात आरा अवुन आता कोणताशी उदमोग 100 टक् के सव.एव.आय. ननधी कोवलड वांदबाततीर
उऩाममोजनाांवाठी खचत करू ळकतो. कोवलडच ्मा प्रादब
ु ातलावांदबातत चांद्रऩूय जजर ्शा याज ्मातीर वातल ्मा क्रभाांकाचा
वांलेदनसळर जजर ्शा ठयरा आशे . शा प्रादब
ु ातल योखण ्मावाठी ज ्माांचे व ्लतःचे शॉव ्ऩीटर ्व आशे त ्मा उदमोगाांनी

सव.एव.आय. ननधीच ्मा भाध ्मभातुन फेडव ्, ऑक् वीजन फेडव ्, ऑक् वीजन कॉन ्व ्ट्रे टय आदी उत ्तभ आयोग ्म वुवलधा
उऩरफ ्ध करून कोवलडच ्मा रढाईवाठी वज ्ज ल ्शाले ल आऩरी वाभाजजक जफाफदायी ऩाय ऩाडाली अवे आलाशन
वलधीभांडऱ रोकरेखा वसभतीचे प्रभुख तथा भाजी अथतभत्र
ां ी आ. वध
ु ीय भुनगांटीलाय माांनी केरे.

ददनाांक ४ भे योजी आ. वध
ु ीय भुनगांटीलाय माांनी जजर ्शमातीर उदमोगाांच ्मा प्रभुखाांळी ऑनराईन फैठकीद्लाये वांलाद

वाधरा ल त ्माांच ्माद्लाये कयण ्मात आरेर ्मा कोवलड प्रनतफांधक उऩाममोजनाांफाफत चचात केरी. मा फैठकीरा बाजऩाचे
जजर ्शाध ्मष दे लयाल बोंगऱे , भाणणकगड सवभेंट, अर ्ट्राटे क, गोऩानी आमतन, धारयलार, रॉमड भेटर ्व ्, दारसभमा सवभेंट,
अांफज
ु ा सवभेंट आदी उदमोगाांचे प्रनतननधी उऩजथथत शोते. मा फैठकीत उदमोग प्रनतननधीांळी वांलाद वाधताना आ.

भुनगांटीलाय भ ्शणारे, उदमोगाांनी त ्माांच ्मा ऩरयवयातीर ळावकीम रूग ्णारमाांना रूग ्णलाशीका उऩरफ ्ध कयाल ्मा, कभी
लेऱात रूग ्णलाशीका उऩरफ ्ध करून दे णे ळक् म नवर ्माव बाडमाची लाशने उऩरफ ्ध करून दमाली, उदमोगातीर

काभगायाांना, त ्माांच ्मा कुटुांबफमाांना रवीकयणाचा राब सभऱलन
ू दे ण ्मावाठी ऩुढाकाय घ ्माला, जनजाग़तीच ्मा दृऴ ्टीने

उदमोगाांनी परक रालाले, वालतजननक दठकाणी वॅननटामझय भसळन उऩरफ ्ध कयाल ्मा अळा वच
ु ना आ. भुनगांटीलाय
माांनी केर ्मा. उदमोगाांरगतचा ऩरयवय शा ग्राभीण बाग अवर ्माभऱ
ु े ल ग्राभीण बागात घये छोटी अवर ्माभऱ
ु े

वलरगीकयणाची ल ्मलव ्था मोग ्म ऩध ्दतीने शोत नवर ्माभुऱे रूग ्ण वांख ्मा लाढत आशे . मादृऴ ्टीने उदमोगाांनी त ्माांच ्मा
शॉव ्ऩीटरभध ्मे कोवलड केअय वेंटय तमाय केर ्माव शा प्रादब
ु ातल योखण ्माच ्मा द़ऴ ्टीने मोग ्म उऩाममोजना ठये र अवेशी
आ. भुनगांटीलाय भ ्शणारे. काभगाय, कभतचायी ल ऩरयवयातीर नागरयकाांच ्मा वोमीच ्मा दृऴ ्टीने कॉरवेंटय उऩरफ ्ध
कयण ्माच ्मा वच
ु ना वध
ु ्दा त ्माांनी ददर ्मा.

वध ्मा रूग ्णाांना ये सभडीवीलीय मा इांजेक्ळनची भोठमा प्रभाणालय आलळ ्मकता आशे . उदमोगाांनी शे इांजेक्ळन ्व खये दी
करून ऩरयवयातीर रूग ्णारमाांना उऩरफ ्ध कयाले अवेशी आ. भुनगांटीलाय भ ्शणारे. उदमोगाांनी प्रायां बीक उऩचायावाठी
औऴध गोऱमाांची ककट तमाय करून ती काभगायाांभध ्मे वलतयीत कयाली, काभगाय, कभतचायी माांच ्मावश ऩरयवयातीर
नागरयकाांना भाव ्कचे वलतयण कयाले, व ्थाननक भदशरा फचतगटाांकडुन भाव ्क तमाय करून घेतर ्माव त ्माांनाशी

उत ्ऩन ्नाचा व ्त्रोत उऩरफ ्ध शोईर अळी वच
ु ना दे खीर त ्माांनी केरी. मालेऱी वलवलध उदमोगाांच ्मा प्रनतननधीांनी त ्माांनी
कोवलडचा प्रादब
ु ातल योखण ्माच ्मा द़ऴ ्टीने केरेर ्मा उऩाममोजनाांची भादशती आ. भन
ु गांटीलाय माांना ददरी. आ.

भुनगांटीलाय माांनी केरेर ्मा वच
ां ाने ननजचचतऩणे आलळ ्मक उऩाममोजना ल कामतलाशी कयण ्मात मेईर
ु नाांच ्मा अनुऴग

अवे उदमोगाच ्मा प्रनतननधीांनी आळ ्लत केरे. गडचाांदयु ल घग
ु ्घुव मा ऩरयवयात वांफांगधत उदमोगाांनी आय.टी.ऩी.वी.आय.
चाचणी केंद्र कयाले ल प्रत ्मेक उदमोगाने दोन रूग ्णलाशीका उऩरफ ्ध कयाल ्मा माफाफत आ. भुनगांटीलाय माांनी उदमोग

प्रनतननधीांना वच
ु ना ददर ्मा. जजलती मेथीर ग्राभीण रूग ्णारमारा त ्लयीत रूग ्णलाशीका उऩरफ ्ध करून दे ण ्मात मेईर
अवे भाणणकगड सवभेंट कांऩनीचे श्री. काफया माांनी वाांगीतरे.

