*भशायाष्ट्र लन वलकाव भशाभंडऱाकडून २.९२ कोटी रुऩमांचा राबांळ धनादे ळ भख्
ु मभंत्रमांकडे
वऩ
ु ूदद*
...
*योऩलन ननर्भदती, दर्जेदाय बफमाणांचा ऩुयलठा आणण लाननकीषेत्रात अग्रगण्म*
===================================================
भफ
ुं ई दद. ७: भशायाष्ट्र लन वलकाव भशाभंडऱाचे अध्मष चंदनर्वंग चंदेर मांनी वन २०१७-१८ चा
भशाभंडऱाचा रुऩमे २.९२ कोटी रुऩमांचा राबांळ धनादे ळ आर्ज भख्
ु मभंत्री दे लद्र फ पडणलीव
मांच्माकडे वऩ
ु ूदद केरा.

मालेऱी लन भंत्री वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय, ग्राभलककाव भंत्री ऩंकर्जा भड
ुं ,े वलत्त ल ननमोर्जन याज्मभंत्री दीऩक
केवयकय, लन वलबागाचे प्रधान वचचल वलकाव खायगे, व्मलस्थाऩकीम वंचारक डॉ. एन याभफाफू
मांच्मावश भशाभंडऱाचे इतय अचधकायी उऩस्स्थत शोते.भशायाष्ट्र लन वलकाव भशाभंडऱ र्र.ची

स्थाऩना १९७४ भध्मे कयण्मात आरी अवन
ू दे ळातीर लाननकी षेत्रातीर शी एक अग्रगण्म कंऩनी

आशे . मात ऩाच प्रदे ळ कामदयत अवन
ू त्माभध्मे १४ लन प्रकल्ऩ, १ औऴधी लनस्ऩती वलबाग आणण

एक आगाय वलबाग मांचा वभालेळ आशे . एपडीवीएभ च्मा लाननकी काभांवाठी भशायाष्ट्र याज्माच्मा
एकूण लनषेत्राच्मा ६ टक्के लनषेत्र त्मांना बाडेऩट्टमालय दे ण्मात आरे आशे .
भशायाष्ट्र लाननकी प्रकल्ऩांतगदत लाननकी फीर्ज कद्र फाची स्थाऩना नागऩूय मेथे कयण्मात आरी आशे .
दर्जेदाय बफमांचा ऩुयलठा करून योऩलनांची उत्ऩादकता लाढलण्माच्मादृष्ट्टीने शे कद्र फ काभ कयते. मा

कद्र फाभध्मे दर्जेदाय बफमांचे वंकरन, वंस्कयण, चाचणी, प्रभाणीकयण ल वाठ्माची वोम उऩरब्ध आशे .
आर्जऩमंत १८७५ शे क्टय फीर्ज षेत्र ननलडण्मात आरे आशे तय १४३४ शे क्टय फीर्ज उत्ऩादन षेत्र

स्थावऩत झारे आशे . एपडीवएभ अंतगदत भशायाष्ट्र पॉये स्ट वीड वद्टय, नागऩूय ची ॲभेझॉनच्मा

www.amazon.in मा वंकेतस्थऱालय नोंदणी कयण्मात आरी आशे . ऑक्टोफय २०१७ ऩावन
ू प्रकिमा
केरेल्मा वाग बफमाणांची ॲभॅझॉन भापदत ऑनराईन वलिी वरु
ु कयण्मात आरी आशे .
*शरयत भशायाष्ट्राच्मा ननर्भदतीत एपडीवीएभचे बयील मोगदान- वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय*
======================================================
लन वलबागाच्मा तीन लऴादतीर ५० कोटी लष
ू
ृ रागलडीच्मा काभात एपडीवीएभ वशबागी अवन

योऩलन ननर्भदती अवेर, लन वंयषण अवेर, फीर्ज वंकरन अवेर ककंला टनद की प्रकल्ऩ अवेर अळा
वलवलध भाध्मभातून काभ कयतांना एपडीवीएभ ने काभाचा उत्तभ दर्जाद याखत शरयत भशायाष्ट्राच्मा

ननर्भदतीभध्मे बयील मोगदान दे त अवल्माचे लनभंत्री वध
ु ीय भन
ु गंटीलाय मांनी वांचगतरे. दे ळातीर

लाननकी षेत्रातीर एक अग्रगण्म कंऩनी म्शणन
ू एपडीवीएभ कडे ऩादशरे र्जाते अवेशी ते म्शणारे.
एपडीवीएभ र्र. च्मा वीड मुननट, लन प्रकल्ऩ वलबाग- नागऩूय ल योऩलादटका चुरफंद, लन वलबाग
गोंददमा मांना आमएवओ नाभांकन प्रभाणीकयण कयण्मात आरे आशे . एपडीवीएभ र्र. शे वंऩूणद
दे ळात लाननकी षेत्रात आमएवओ प्रभाणऩत्र प्राप्त कयणाये दे ळातीर ऩदशरे भशाभंडऱ आशे .

आम.एव.ओ प्रभाणीकयणाभऱ
ु े लन वलकाव भशाभंडऱाच्मा बफमाणे आणण योऩांफाफत ग्राशकांभध्मे

वलश्लावनीमता लाढरी आशे . वप्टद् फय २०१८ ऩावन
ू बायतीम भानक ब्मुयो, भफ
ुं ई ISO 9001 :२०१५

नुवाय फीर्जघटक, नागऩूय ल चुरफंद योऩलादटका मा दोन स्थऱांचे ISO 9001: 2015 भध्मे श्रेणीलाढ
कयण्माची कामदलाशी वरु
ु आशे .

एपडीवीएभ र्र तपे दयलऴी अंदार्जे ४ शर्जाय शे क्टय षेत्रालय योऩलनाची काभे शाती घेण्मात मेतात.
त्मात अंदार्जे २ शर्जाय शे क्टय योऩलने वागाची अवतात तय उलदरयत र्भश्र योऩलने अवतात.

आताऩमंत ५.३४ राख शे क्टय षेत्रालय योऩलनांची ननर्भदती कयण्मात आरी आशे . त्मात १.४९ राख
शे क्टय भौल्मलान वाग योऩलनांचा वभालेळ आशे . वाग योऩलनांचे आर्जचे फार्जायभल्
ू म ३५०० कोटी
रुऩमे आशे . अळा वलवलध उऩिभांभधून बवलष्ट्मात दे ळातीर वलादचधक राब र्भऱलणायी कंऩनी

म्शणन
ू एपडीवीएभ र्र. चे नाल घेतरे र्जाईर अवा वलश्लाव चंदनर्वंग चंदेर मांनी व्मक्त केरा
आशे . एपडीवीएभ र्र. कडून स्लत:च्मा उऩमोगावाठी तवेच ळावकीम, ननभळावकीम, खार्जगी
षेत्रावाठी १ ते १.५ कोटी योऩांची दयलऴी ननर्भदती केरी र्जाते.

