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दबईत
२३ आण २४ ए#$लला प&हल' आखाती मराठ उोजक प*रषद (महा-बझ)
ु
होणार आहे. ग2फ महारा4 -बझनेस फोरमने (जीएमबीएफ) या उप7माचे आयोजन
केले आहे. महारा4ीय उोजकांना नवे :;<तज खले
ु =हावे आण आखाती $दे श व
महारा4ादर>यानचा =यापार-उोग वाढावा, असा या प*रषदे चा $मख
ु हे तू अस2याचे
<नमंDक आण "जीएमबीएफ'चे संGथापक संद'प कडवे यांनी सांIगतले. प*रषदे Jया
<नKमाने 'इ-सकाळ'कडे Mयांनी =यN केलेले मनोगत.
$शन
घेQयामागे हे तू काय?
् - प&हल' आखाती मराठ उोजक प*रषद दबईतच
ु
उर - दबई
ह' संयN
ु
ु अरब अKमरातीची =यापार' राजधानी आहे. दे शाची राजधानी
अबधाबी
असल', तर'ह' दबईचा
गे2या दशकातील #वGतार थTक करणारा आहे.
ु
ु
अ;रशः वाळवंटातन
ू हे महानगर उदयाला आले आहे. मी हा $वास पा&हला आहे .
महाकाय जाबेल अल' बंदर, शेख झईद मागाWवर'ल उंग
ू इमारती, मानव<नKमWत
बेट, मेXो रे 2वे, कायW;म ई ग=हनWYस स#वधा
, महाकाय शॉपींग मॉ2स, संयN
ु
ु अरब
अKमरातीJया अ[[या लोकसं[येJया द\पट'
ने भेट दे णारे पयWटक आण अMयंत
ु
दरदश^
नेतMव
यामळे
आखाती $दे शातच न=हे , तर संपूणW म_य-पवत
ू
ु दबईला
ु
ू `
ृ
अतलनीय
Gथान $ाa झालेले आहे.
ु
अ<नवासी भारतीयांसाठ दबई
हे रोजगार, पयWटन, =यवसाय अथवा खरे द'साठ
ु
अMयंत आवडीचे &ठकाण आहे. भारताची आIथWक राजधानी मंुबईपासन
ू अवbया
अडीच तासांJया हवाई अंतरावर दबई
आहे. दबई
आण मंुबईत अनेक सा>य
ु
ु
आहे त. Mयामळे
हे
ु महारा4ीयन माणसाला =यवसाय अथवा क*रयरसाठ दबई
ु
सवcम शहर आहे.

अथाWत, याचा अथW आखातातील मGकत, ओमान, बहा*रन आण कवे
ु त ह' शहरे
कमअGसल आहे त, असा अिजबात नाह'. या $Mयेक शहरांची fयाची Mयाची
खाKसयत आहे च.
$शन
् - ग2फ महारा4 -बझनेस फोरम कधीपासन
ू कायWरत आहे?
उर - माचW २००४ पासन
ू अशा GवhपाJया मंचाची Gथापना करQयासाठ मी $यi
सj
ु केले होते. जन
ू २००४ म_ये हा मंच Gथापन झाला. आतापयkत या मंचाचा
फायदा तीनशेहू न अIधक उोजक, =यावसा<यकांना झाला आहे.
$शन
् - ग2फ महारा4 -बझनेस फोरमचे सदGय lकती आहे त?
उर - संयN
ु अरब अKमरातीम_ये आमचे शंभर सl7य सभासद आहे त.
$शन
् - फोरमतफ` यापव^
ू कोणMया Gवhपाचे काम झाले आहे ?
उर - "जीएमबीएफ'ची $Mयेक सभा, बैठक ह' सभासदांसाठ नवीन काह'तर' घेऊन
येत.े फलदायी ठरते. वेळेची कमतरता आण कायमGवhपी जागा नस2याने स_या
तर' दोन म&हYयांतनच
आ>ह' एकD येतो. $Mयेक बैठकoत नवीन सदGयांची भर
ू
पडते आहे . काह' =यावसा<यकांनी "जीएमबीएफ'मधील "नेटवlकkग'चा अMयंत
कशलते
ने वापर केला आहे. काह' लोक असा वापर करत नाह'त. रोजJया
ु
जीवनातच Mयांना सर:;तता
वाटते. ते येतात. पाहतात आण जातात. पण,
ु
$Mयेकाने या उप7माचे कौतक
ू केले आहे . आ>हाला आमJया वाढ'Jया मयाWदा
नीटपणाने मा&हती आहेत. Gथा<नक कायदे , <नयम आण म[य
>हणजे आIथWक
ु
प*रिGथतीची पणW
ू जाणव आहे. Mयातन
ू मागW काढत आ>हाला $गती करायची
आहे . तीह' एकेकqयाने न=हे , तर साम&हक*रMया
.
ु
$शन
् - उोजक प*रषदे चे उrेश काय आहे त?
उर - मळचे
महारा4ीय असले2या लोकांम_ये उमशीलता <नमाWण करणे,
ु
MयांJयातील अनभवां
ची दे वाण-घेवाण करणे, मा&हतीचे आदान-$दान करणे आण
ु
सहकार' उोजकाला शTय Mया &ठकाणी मदत करणे हे $मख
ु उrेश आहे त. संयN
ु
अरब अKमरातीम_ये महारा4 उोग भवन उभारQयाचे "जीएमबीएफ'चे Gव\न आहे .

Mयाs#tनेह' $यi कर'त आहोत. आखाती $दे श आण महारा4ात =यवसायासाठ
उMसक
, उोजक, =यावसा<यकांना असे भवन म_यवत^ ठj शकणार
ु गंत
ु वणकदार
ू
आहे .
$शन
् - सामाYय उोजकाला "जीएमबीएफ'चा फायदा कसा घेता येईल?
उर - "जीएमबीएफ'चे यश काह' उदाहरणांवjन मोजता येईल. इथे आ2यावर
काह' जणांनी MयांJया नोकuया सोडQयाचे आण उोग जगतात पाऊल टाकQयाचे
धाडस दाख#वले आहे . इथ2या "नेटवlकkग'चा फायदा काह'ंना MयांJया =यवसायासाठ
नवीन ऑडWसW KमळQयात झाला आहे. काह' भागीदार बनले, तर काह'ंना नवे $क2प
Kमळाले. आ>ह' सभासदांना आपांपसात संभाषणासाठ $व
ृ करतो. प&ह2यांदा
Mयांना मदत करतो. Mयानंतर Mयांना MयांJया क*रयरम_ये वाढ'साठ आ>ह' जjर
ती मदत करतो.
$शन
् - प&ह2या उोजक प*रषदे त $दशWनाचे आयोजन केले आहे. $दशWनाचे Gवjप
काय आहे आण याम_ये कोणा-कोणाला सहभागी होता येईल?
उर - "महा-बझ ् २०१०, दबई
ु 'म_ये प*रषदा, चचाWसDे, #व#वध #वषयांवर सवkकष
चचाW, $दशWनाJया <नKमाने #व7ेता आण खरे द'दार यांची आमने-सामने ओळख
असे #व#वध उप7म समा#वt आहे त. $दशWनाम_ये कषी
ृ , अYन$l7या उोग,
एमसएमई, $सारमा_यमे, पयWटन, Kश;ण, आरोxय, अKभयां-Dकo, रासा<यनक,
मा&हती तंDyान, =यापार' सेवा आद' उोग-=यवसायांचे Gटॉ2स असतील.
लोकांनी दबईला
यावे, इथल' $गती पाहावी, इथ2या उोग-=यावसा<यकांना भेटावे
ु
आण मग आखाती दे शांशी =यवहार करावा कo नाह' हे ठरवावे, अशी आमची
इJछा आहे. महारा4 च{ बर ऑफ कॉमसW, इंडGX' ऍYड ऍ}ीक2चर, इं~डयन मचkटस ्
च{ बर आण इंडो अरब च{ बर ऑफ कॉमसW ऍYड इंडिGXज यांनी या उप7माला
सवWतोपर' मदत माYय केल' आहे . संयN
ु अरब अKमराती आण भारतात2या इतर
&ठकाणांहू नह' मदत Kमळते आहे .
प*रषदे साठ GवतंD सKमती Gथापन केल' आहे. म_यवत^ सKमतीम_ये डॉ. स<नल
ु
मांजरे कर, #ववेक को2हटकर, ऑरे न हे *रकेYस, Iचरं तन जोशी, #वलास नारगंड
ु ,
<नतीन सातGकर, #वकास घोरपडे, Kश*रष पटवधWन आद'ंचा समावेश आहे. #वल
कामत, मीनल मोहाडीकर, ीराम दांडक
े र, अKभिजत पाट'ल, अिजंTय दे साई
आद'ंनी महारा4ातन
ू आ>हाला सहकायW दे ऊ केले आहे.

$शन
् - महारा4 सरकारकडन
ू काह' मदत?
उर - आतापयkत तर' महारा4 सरकारने या #वभागात फारसा रस दाख#वलेला
नाह'. जणू काह' आखाताशी =यवहाराची सरकारला इJछा नाह'. आ>ह' म[यमं
Dी,
ु
उपम[यमं
Dी, #व#वध खाMयांचे सIचव आण सरकारमधील इतर माYयवरांना
ु
आमंDणे &दल' आहे त. कोणाकडनह'
अाप काह' $<तसाद आलेला नाह'. केरळ,
ू
कनाWटक, आं $दे श, म_य $दे शची सरकार अ<नवासी भारतीयांकडन
ू
गंत
#व#वध योजना आणत आहे त. या पावWभूमीवर महारा4ाचा अनभव
ु वणकoसाठ
ू
ु
<नराशाजनक आहे . आ>ह' सरकारकडन
ू कोणMयाह' $कारJया आIथWक सहकायाWची
अपे;ा केलेल' नाह'. या उप7माची दखल bयावी आण सहभागी होऊन बळ ावे,
एवढ'च माफक अपे;ा आहे. कारण आ>हाला महारा4ातील कषी
ृ , पयWटन, लघ-ू
म_यम उोग आण Kश;ण ;ेDांम_ये ल; क{'त करायचे आहे .
$शन
् - महारा4 सरकारकडन
ू अपे;ा काय आहे त?
उर - महारा4 सरकारने संयN
ु अरब अKमरातमधल =यापाराचे महव ओळखले
पा&हजे. आखाती दे शांमधन
ू गंत
ु वणक
ू KमळवQयासाठ आण या दे शाबरोबरचा
=यापार वाढ#वQयासाठ ग2फ सहकायW मंडळामधील अ<नवासी भारतीयांना महारा4
सरकारने धोरणाMमक <नणWय घेताना सहभागी कjन घेतले पा&हजे. संयN
ु अरब
अKमरातम_ये महारा4 उोग भवन उभारQयासाठ जीएमबीएफ कर'त असले2या
$यiांना महारा4 सरकारने हातभार लावला, तर आ>ह' Mयाचे Gवागतच कj.
गे2या सहा वषाkपासन
ू सरकारJया कोणMयाह' मदतीKशवाय आ>ह' हे काम कर'त
आहोत आण करतच राहू. गरज पड2यास खासगी उोजकांचे सहकायW घेऊ.
$शन
भ#व यात काय योजना आहे त?
् - तमJया
ु
उर - जीएमबीएफJया योजनांम_ये भारत, ग2फ सहकायW मंडळ आण म_य
आKशयातील उोजकांना सहभागी कjन घेQयासाठ आ>ह' $यi करणार आहोत.
यरोपमधील
उोजकांबरोबर काह' संयN
ु
ु $क2प उभारQयाचाह' आ>ह' #वचार कर'त
आहोत. संयुN अरब अKमरातम_ये महारा4 उोग भवन उभारQयाची आमची इJछा
आहे . गे2या काह' वषाkपासन
ू उोजक आण =यावसा<यकांना जगभरात
=यवसायवाढ'साठ हातभार लावQयात जीएमबीएफने महवाची भKमका
बजावल'
ू

आहे .
महा-बझ ् २०१० दबई
ु
प*रषदे ची तार'ख - २३, २४ ए#$ल.
प*रषदे चे Gथळ - दबई
क2चरल ऍYड सायिYटlफक स{टर, मामझार, दबई
ु
ु
अIधक संपकW - gmbf@mahabizme.com
वेबसाईट - http://www.mahabizme.com
दबईत
होणाऱया प&ह2या आखाती मराठ उोजक प*रषदे चे स#वGतर व
ु
ृ
वाचQयासाठ खाल'ल Kलंकवर िTलक करा.
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पणे
ए#$लम_ये होणाuया प&ह2या आखाती मराठ उोजक प*रषदे त
ु - दबईत
ु
(महा-बझ) समारे
अडीचशे उोजक सहभागी होतील, अशी अपे;ा आहे. 23 आण
ु
24 ए#$लला ह' प*रषद होत आहे . ग2फ महारा4 -बझनेस फोरमने (जीएमबीएफ)
या उप7माचे आयोजन केले आहे . प*रषदे चे <नमंDक आण "जीएमबीएफ'चे
संGथापक संद'प कडवे यांनी "सकाळ'ला ह' मा&हती &दल'.
आखातातील महारा4ीय उोजकांना एकD करणे, Mयांना =यासपीठ उपलध कjन
दे ण,े आखाती दे श व महारा4 यांJयातील उोग-=यापाराJया संधी वाढ#वणे हा
प*रषदे चा हेतू अस2याचे ी. कडवे यांनी सांIगतले. संयN
ु अरब अKमरातींम_ये
महारा4 उोग भवन उभारQयाJया stीनेह' $यi सj
ु अस2याची मा&हती Mयांनी
&दल'.
"जीएमबीएफ' गेल' सहा वष` आखाती $दे शात महारा4ीय उोजकांसाठ काम करते
आहे . उोजकांना आण गंत
ना योxय मागWदशWन कjन =यापार-उोग
ु वणकदारां
ू
वाढ#वQयासाठ या कामाचा उपयोग होत आहे . "जीएमबीएफ'चे आखाती $दे शात
नोकरदार वगळता =यापार, उोग ;ेDात समारे
पाच हजार महारा4ीय कायWरत
ु
आहे त. या सवW ोतांना संघ&टत के2यास आखाती दे श आण महारा4 यांJयातील
उोग-=यापार वाढ'साठ मोठ मदत होईल, असा #ववास ी. कडवे यांनी =यN
केला.
महारा4 च{ बर ऑफ कॉमसW, इंडGX' अँड ऍI}क2चर, इं~डयन मचkस च{ बर, इंडो
अरब च{ बर ऑफ कॉमसW अँड इंडGX' यांनी या उप7माला सहकायW दे ऊ केले
अस2याचे Mयांनी सांIगतले.
महारा4 सरकारकडन
ू $<तसाद नाह'
महारा4 सरकारला या उप7माची क2पना &दलेल' आहे . तथा#प, सरकारने
कोणMयाह' Gवjपाचा $<तसाद &दलेला नाह', असे एका $नावर ी. कडवे यांनी
सांIगतले. कनाWटक, केरळ, आं $दे श, म_य $दे शची सरकारे आखाती $दे शात
वेगवेगळे उप7म राब#वतात. मराठ उोजकांनी संघ&टतपणे उप7म राब#वQयाचा
$यi केला, तर' महारा4 सरकारला Mयाची दखल bयावीशी वाटत नाह', असे मत

Mयांनी मांडले.
'जीएमबीएफ'
इजीएमबीएफ'चे संGथापक संद'प कडवे यांनी या प*रषदे Jया पाWभमीवर
ू
सकाळला &दलेल' मलाखत
वाचQयासाठ खाल' &दले2या Kलंकवर िTलक करा.
करा.
ु
मराठ उमशीलता आखातात बहरावी : कडवे

दबईत
मनोहर जोशींJया हGते 'महा-बझ'
महा-बझ'चे उघाटन
ु
सकाळ वसे
ृ वा
Saturday, April 10, 2010 AT 01:07 PM (IST)
Tags: gmbf, mahabiz, uae, dubai, marathi,

business, international,

पणे
होत असले2या प&ह2या आखाती मराठ उोजक प*रषदे चे उघाटन
ु - दबईत
ु
Kशवसेनेचे नेते आण खासदार मनोहर जोशी यांJया हGते होणार आहे . खासदार
आण उोगपती Kशवाजीराव आढळराव-पाट'ल हे देखील या कायW7माला उपिGथत
राहणार आहे त. MयांJया हGते प*रषदे Jया <नKमाने आयोिजत केले2या $दशWनाचे
उघाटन होणार आहे. प*रषदे चे <नमंDक आण ग2फ महारा4 -बझनेस फोरमचे
(जीएमबीएफ) संGथापक संद'प कडवे यांनी "इ-सकाळ'ला ह' मा&हती &दल'.
प*रषदे चे "महा-बझ २०१०' असे नामकरण करQयात आले आहे.
येMया २३ आण २४ ए#$लला होणाuया या प*रषदे ला संयN
ु अरब अKमरातमधील
भारताचे राजदत
ू एम. के. लोकेश आण भारतीय उJचायN
ु संजय वमाW हे $मख
ु
पाहणे
ू उपिGथत राहणार आहेत. दोYह' दे शांमधील सरकार' अIधकार',
ु >हणन
उोगपती यांJयासह समारे
२५० माYयवर या प*रषदे ला उपिGथत राहणार आहे त.
ु
प*रषदे ची कायW7मप-Dका तयार करQयात येत असन
ू , Mयासाठ #व#वध माYयवर
वTMयांशी चचाW कjन Mयांची वेळ <निचत करQयात येत अस2याचे कडवे यांनी
सांIगतले.
संयN
ु अरब अKमरातचे Gथा<नक नेत,े तेथील संघटनांचे $<त<नधी आण अ<नवासी
भारतीय उोगपती यांनाह' प*रषदे त सहभागी कjन घेQयाची <नयोजन आहे.
प*रषदे Jया &ठकाणीच आयोिजQयात आले2या $दशWनाम_ये २५ Gटॉल उभारQयात
येतील. याम_ये $ाम[याने
कषी
व अYन उMपादनांचे Gटॉल असणार आहे त.
ु
ृ
याKशवाय Kश;ण, पयWटन, मा&हती-तंDyान, अKभयां-Dकo, =यापार इMयाद' ;ेDांशी
संबंIधत Gटॉलह' असतील.
आखातातील महारा4ीय उोजकांना एकD करणे, आखाती दे श आण महारा4
यांJयातील उोग-=यापाराJया संधी वाढ#वणे हा या प*रषदे चा हे तू असन
ू , Mयाs#tने
संयN
ु अरब अKमरातम_ये महारा4 उोग भवन उभारQयाJया s#tने $यi सj
ु
अस2याचे कडवे यांनी सांIगतले.
महारा4 च{ बर ऑफ कॉमसW, इंडGX' ऍQड ऍI}क2चर, महारा4 इकोनॉKमक

डे=हलपम{ ट कौिYसल, इंडो-अरब च{ बर ऑफ कॉमसW ऍQड इंडGX', इं~डयन मचkस
च{ बर आण जाग<तक मराठ च{ बर ऑफ कॉमसW ऍQड इंडGX' या संघटनांनी
"महा-बझ २०१०'ला पा&ठंबा &दला आहे .
महा-बझ ् २०१० दबई
ु
प*रषदे ची तार'ख - २३, २४ ए#$ल.
प*रषदे चे Gथळ - दबई
क2चरल ऍYड सायिYटlफक स{टर, मामझार, दबई
ु
ु
अIधक संपकW - gmbf@mahabizme.com
वेबसाईट - http://www.mahabizme.com

ग2फग2फ-महारा4 =यापार संमेलनाला मानKसंग पवार $मख
ु पाहणे
ु
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ृ वा
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औरं गाबाद - प&हले ग2फ महारा4 =यापार संमेलन 'महा-बझ-2010-दबई
ु 'चे ग2फ
महारा4 -बझनेस फोरमतफ` (जीएमबीएफ) दब
ु ई येथे 23 व 24 ए#$ल रोजी
आयोजन करQयात आले आहे . महारा4 च{ बर ऑफ कॉमसW इंडGX'ज अँड
ऍI}क2चरतफ` या संमेलनास सहकायW आण पा&ठं बा दशW#वला असन
ू महारा4
चे>बरचे व*र¤ उपा_य; मानKसंग पवार हे $मख
ु पाहणे
ू या संमेलनात
ु >हणन
उपिGथत राहणार आहे . MयांJयासोबत $Kस¥ उोगपती व <नलप
` उोगसमहाचे
ू
संचालक मक
ु ं ु द भोगले, उोगपती उ2हास गवळी, हे दे खील सहभागी होत आहे.
या संमेलनात उोग संघटना, सरकार' #वभाग, दे शातील व महारा4ातील उोजक
व $<त<नधींJया सहभागासाठ ग2फ महारा4 -बझनेस फोरमकडन
` धणी सj
ू मोचबां
ु
झाल' असन
दे श व यरोप
येथनह'
ू आखाती दे शां=य<त*रN अमे*रका, पवकडील
ू `
ु
ू
उम $<तसाद व सहभाग राह'ल, असे फोरमचे <नमंDक संद'प कडवे व
सह<नमंDक डॉ. सनील
मांजरे कर यांनी सांIगतले आहे. संयN
ु
ु अरब अKमरातीतील
#व#वध उोग;ेDात स_या महारा4ीय मळ
ू असलेले दोन हजारहन
ू अIधक उोजक,
=यावसा<यक आण =यापार' कायWरत असन
ू संपणW
ू आखाती दे शांचा #वचार के2यास
ह' सं[या पाच हजारांहू न अIधक होईल. यात #व#वध आGथापनांमधील पगारदार
कमWचार'- अIधकाuयांचा समावेश केला गेलेला नाह'. स_याJया मंद'Jया फेuयामळे
ु
अनेक भारतीय =यावसा<यकांना #वपर'त प*रणाम सोसावा लागला असला तर'
प*रिGथती सधारत
आहे. ग2फ महारा4 -बझनेस फोरमJया मते स_याचा काळ हा
ु
नवीन =यावसा<यक धाडसाJया stीने खडतर असला तर' काह' ;ेDात ससं
ु धी
<नमाWण झाल' आहे. $Gता#वत संमेलन हे या अशाच संधींना नेमके ओळखन
ू Mयाचे
सोने करQयासाठ उोजकांची ससfजता
करQयासाठ योजले गेले आहे.
ु
On 4/23/2010 11:20 AM RAJAN HOUZWALA said:

मानKसंग तGसी
}ेट हो ! मराठवा¦याJया सपDाची
घोड दौड अंतर रा4ीय पातळीवर होत आहे
ु
ु ु
हे बघन
ू खप
ू खप
ू आनंद होतो. मराठवा¦याJया =यापायाkJया समGयांची आण Mयांना योxय
मागWदशWन कjन जाग<तक Gपधत
` स;म बन#वQयाचे धोरण आपण वापरावे &ह अपे;ा.
आप2या सोबत येत असले2या ी मक
ु ंु द भोगले आण ी उ2हास गावल' यानाह' =यापार'
महासंघ औरं गाबाद तफ̀ अनेक शभे
ु Jछा ! राजन होऊfवाला

'महा-बझ'् प*रषदे चे दबईत
उदघाटन
ु
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पणे
$थमच होत असले2या आखाती मराठ उोजक प*रषदे चे (महा-बझ ्)
ु - दबईत
ु
उदघाटन Kशवसेनेचे खासदार Kशवाजीराव आढळराव पाट'ल यांJया हGते श7वार'
ु
झाले.
उदघाटन समारं भाला $मख
ु पाहणे
ू भारताचे राजदत
ू एम. के. लोकेश,
ु >हणन
भारतीय उJचायN
ु संजीव वमाW, महानंदचे चेअरमन #वनायक पाट'ल, 'एइडीसी'चे
चेअरमन #वल कामत, 'एमएसीसीआयए'चे <नवाWIचत अ_य; मानKसंग पवार,
'आयबीपीसी'चे चेअरमन सदे
मांडके, संद'प कडवे, सह<नमंDक
ु श अगरवाल, सधीर
ु
डॉ. सनी
ु ल मांजरे कर आद' उपिGथत होते.
ग2फ महारा4 -बझनेस फोरमतफ` (जीएमबीएफ) आण इं~डया Xे ड एिTझ-बशन
स{टर (आयएट'सी) यांनी या प*रषदे चे आयोजन केले आहे. या प*रषदे स २००
$<त<नधी, उोजक उपिGथत रा&हले असन
ू , $दशWनात १४ Gटॉ2स लावQयात आले
आहे त. प*रषदे Jया प&ह2याच वषाWत चांगला $<तसाद Kमळत अस2याचे, सह<नमंDक
डॉ. सनील
मांजरे कर यांनी सांIगतले.
ु
आखातातील महारा4ीय उोजकांना एकD करणे, Mयांना =यासपीठ उपलध कjन
दे ण,े आखाती दे श व महारा4 यांJयातील उोग-=यापाराJया संधी वाढ#वणे या
उrेशाने प*रषदे चे आय़ोजन करQयात आले आहे.

'भारत व यएई
=यापार' संबंध sढ =हावेत'
ू
सकाळ वसे
ृ वा
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भारत आण संयN
ु अरब अKमरातमधील (यएई
ू ) =यापार#वषयक संबंध sढ

=हावेत, अशी अपे;ा दब
ु ईत प&ह2यांदाच आयोिजत करQयात आले2या आखाती
मराठ उोजक प*रषदे म_ये सहभागी झाले2या माYयवरांनी =यN केल'. प*रषदे चे
<नमंDक आण ग2फ महारा4 -बझनेस फोरमचे संGथापक संद'प कडवे यांनी ह'
मा&हती &दल'.
गे2या २३ आण २४ ए#$लला येथील दबई
क2चरल स{टर अँड सायं&टlफक
ु
स{टरम_ये ह' प*रषद पार पडल'. Kशवसेनेचे खासदार Kशवाजीराव आढळराव पाट'ल
यांJया हGते प*रषदे चे उघाटन करQयात आले. या कायW7माला $मख
ु पाहणे
ु
>हणन
ू भारताचे संयN
ु अरब अKमरातमधील राजदत
ू एम. के. लोकेश, तेथील
भारतीय उJचायN
ु संजय शमाW, महानंदचे अ_य; #वनायक पाट'ल, महारा4 च{ बर
ऑफ कॉमसW, इंडGX' अँड ऍI}क2चरचे अ_य; मानKसंग पवार, हॉटे ल =यावसा<यक
#वल कामत, सधीर
मांडके आद' उपिGथत होते. एकण
अडीचशे जणांनी या
ु
ू

प*रषदे त सहभाग घेतला. Mयाम_ये भारतातील ९० आण संयN
ु अरब अKमरातीतील
१६० जणांचा समावेश होता.
मंुबई fया$माणे भारताची आIथWक राजधानी आहे. Mया$माणेच संयN
ु अरब
अKमरातम_ये दबईचे
Gथान अस2याचे लोकेश यांनी सांIगतले. या प*रषदे मुळे
ु
भारत आण संयN
ु अरब अKमरातमधील =यापार#वषयक संबंधांम_ये नवे पवW सj
ु
होईल, अशी अपे;ाह' Mयांनी =यN केल'.
दोYह' दे शांमधील =यापाराचा #वGतार करQयाची मागणी शमाW यांनी =यN केल'.
दोYह' दे शांम_ये स_या फN सोने आण तेल यांचाच $ाम[याने
=यापार होतो.
ु
=यापारासाठ नवनवीन ;ेDांचा #वचार केला पा&हजे, असे Mयांनी सांIगतले.
प*रषदे त पयWटन, २०१० दशक भागीदार'चे, आखाती दे शात नाशवंत पदाथाkJया
#वपणनातील आ=हाने, Kश;ण आण उोग, रासाय<नक $l7या उोगांचे पवकडे
ू `
होत असलेले Gथलांतर इMयाद' प*रसंवाद आयोिजत करQयात आले होते.
प*रषदे Jया <नKमाने $दशWनाचेह' आयोजन करQयात आले होते. याम_ये
अKभयां-Dकo, आरोxय, Kश;ण, खापदाथW, स2लागार सेवा इMयाद' #वषयातील १५
Gटॉल उभारQयात आले होते.
महारा4 च{ बर ऑफ कॉमसW, इंडGX', अँड ऍI}क2चरJया माजी अ_य; मीनल
मोहाडीकर यांJया अ_य;तेखाल' प*रषदे चा समारोप झाला. या कायW7माला
जळगावचे माजी आमदार जय$काश बावीGकर, राजा-राणी X=ह2सचे
अ_य;
ॅ
अKभिजत पाट'ल $मख
ु पाहणे
ू उपिGथत होते. संयोजन सKमतीचे #ववेक
ु >हणन
को2हटकर यांनी प*रषदे ला पा&ठंबा दे णारे आण उपिGथत असले2यांचे आभार
मानले. प*रषदे चे सह<नमंDक डॉ. सनी
ु ल मांजरे कर यांनी उपिGथत माYयवरांचे
Gवागत केले.

