भारतीय युवा शक्ती ट्रस्ट

आवत्त
ृ ी ८ , नोव्हेंबर २०१७ .

भारतीय यवु ा शक्ती ट्रस्ट , वाताापत्र नोव्हेंबर २०१७.
आपल्या सवाांचे भारतीय यवु ा शक्ती ट्रस्टच्या वाताापत्रात हार्दाक
स्वागत आहे .
सदर वाताापत्राचा मख्ु य उद्देश आपणा सवााना ( मेंटॉर
,उद्योजकानां ा) भारतीय यवु ा शक्ती ट्रस्टच्या नोव्हेंबर
मर्हन्यातील र्वर्वध महत्वपणू ा कायाक्रमाांची इत्यांभतू मार्हती
र्मळावी असा आहे .
भारतीय यवु ा शक्ती ट्रस्ट, पणु ल
े ा सांस्थेच्या बातमीपत्राचा
आठवा अक
ां प्रकार्शत करताना अर्तशय आनांद होत आहे .
सध्या सांस्थेत सरुु असलेल्या वेगवेगळ्या उपक्रमाांची
तपशीलवार मार्हती आपणास याद्वारे उपलब्ध होईल यामळ
ु े
आपणा सवाांचे भारतीय यवु ा शक्ती ट्रस्ट सोबतचे नाते अर्धक
वृर्धांगत होईल असा र्वश्वास वाटतो .
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माननीय. र्प्रन्स चाल्सा भारतीय यवु ा शक्ती ट्रस्टच्या रोप्य
मोहोत्सवार्नर्मत्त आयोर्जत आतां रराष्टीय सल्लगार पररषदेत
'देशाच्या सवाागीण र्वकासासाठी गावातील यवु ा
उद्योजकाांसाठी असलेले मेन्टॉररांगचे महत्व ' या र्वषयावर
उपर्स्थताांना सांबोधताना .

में टॉसस स्नेह मेळावा

र्दनाांक १६ नोव्हेंबर रोजी आम्ही मेंटॉरचा स्नेह -मेळावा आयोर्जत
के ला होता त्यात गरुु -र्शष्य नातेसबां धां अर्धक बळकट करून
उद्योजकाची प्रगती अर्धक वेगाने कशी करता येईल त्यासाठी कोणती
पावले उचलणे आवश्यक आहे या र्वषयावर सखोल चचाा झाली .

हाय-फ्लायि क्लब बैठक

दिनाांक १६ नोव्हेंबर रोजी आम्ही हाय -फ्लायर क्लब बैठक
आयोदजत के ली होती .त्यात खालील मुद्यावर चचाा झाली
 उद्योजकाचा पररचय
 उद्योजकाच्या अपेक्षा .
 हाय -फ्लायर ग्रपु चे फायदे .
बँक ऑफ महाराष्ट्ट्र सोबतची बैठक .
 आम्ही बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या सवा चीफ -मॅनेजर सोबत
बैठक आयोर्जत के ली होती त्यात खालील मद्यु ावर एकमत
झाले .
 सस्ां थेच्या कामासाठी स्वतत्रां अर्धकाऱ्याची बँकेतफे र्नयक्त
ु ी
करणे
 उपर्स्थत सवा मॅनेजराांनी सांस्थेला पणू ा सहकाया करण्याचे मान्य
के ले .
अांतर्ात उद्योजक दनवड सदमती
बैठकीत,खालील तीन उद्योजकाांचे प्रस्ताव पढु ील कजा प्रर्कयेसाठी
मजां रू करण्यात आले .
 अमोल कुलकणी -फायर सोल्यश
ु न.
 सनु ील सावळ-चैतन्य प्लार्स्टक .
 र्नलेश सटाले-फोटोग्राफर .
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