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पुणे,दद.15 :- नसशरी व्यािसाययकांना शोभििंत रोपांच्या उत्पादनात येणाऱ्या अडचणींसह अन्य 
समस्या सोडविण्यासाठी, कृषी विद्यापीठात हॉर्टीकल्चर संशोधन सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात 
येतील असे प्रयतपादन वित्त ि िन मंत्री सुधीर मुनगंर्टीिार यांनी आज येथे केले. 
महाराष्ट्र नसशरीमेन असोभसएशन ि ग्लोबल कन्सलल्रं्टग यांच्या संयुक्त विद्यमाने वपपंरी येथील 
दहनं्दसु्थान अरँ्टीबॉयोदर्टक्स ्च्या मैदानािर हॉर्टीकल्चरिर आधाररत ‘हॉर्टीप्रो-2018’ हे आंतरराष्ट्रीय 
प्रदशशन आयोलजत करण्यात आले आहे. या प्रदशशनाच ेउद्घार्टन वित्त ि िनमंत्री सुधीर मुनगंर्टीिार 
यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यािेळी ते बोलत होते. यािेळी िन सचचि विकास खारगे, महाराष्ट्र 
नसशरीमेन असोभसएशनच ेअध्यक्ष संतोष भसतोले, युएनआईडीच ेमुख्य कायशकारी अचधकारी अभमत 
पराशर व्यासवपठािर उपलस्थत होते. 
याप्रसंगी बोलताना, िनमंत्री सुधीर मुनगंर्टीिार म्हणाले, छत्रपती भशिाजी महाराजांच ेकृषी ि 
िनप्रेम आपण सिशजण जाणतो आहोत. त्यांच्या प्रेरणेतूनच महाराष्ट्रातल्या जनतेने िन ि 
कृषीप्रेमाची कास धरली आहे. या कायाशचा जागयतक पातळीिर प्रसार देखील महाराष्ट्राच्या िूमीतून 

होत आहे. अशा प्रकारच ेप्रदशशन िरिून महाराष्ट्र नसशरीमेन असोभसएशनने नसशरी उद्योगास एक 
निी ददशा ददली आहे. आज िारतात असलेल्या एकूण रोजगारापैकी पन्नास र्टक्क्यांहून अचधक 
रोजगार कृषीिर अिलंबून आहे. अशा प्रकारच्या कायशक्रमांमुळे कृषी क्षेत्राचा ि पयाशयाने देशाचा 
विकास होण्यास मदत होते. िारतातील कृषी, नसशरी ि हॉर्टीकल्चर उद्योगाचा विकास करण्यासाठी 
प्रत्येक कृषी विद्यापीठात नसशरी ि हॉर्टीकल्चर संशोधन कें द्र स्थापन करणे गरजेच ेआहे. 
त्याकररता कृवष वििागाच्या सहकायाशने प्रयत्न करण्यात येईल. शतेीत ककंिा नसशरीत काम 
करताना एखादे संशोधन विकभसत होऊ शकते. अशा संशोधनाचा फायदा सिाांना भमळायला हिा, 
जेणेकरुन या क्षेत्राचा विकास होईल. 
सन 2050 पयांत पारंपाररक उजाशस्त्रोतांचा िापर बंद न केल्यास पथृ्िीिरील जीिन धोक्यात 
येण्याची शक्यता आहे, अस ेसंशोधनातून लक्षात आले आहे. यासाठी निीन ऊजाशस्त्रोतांचा िापर 
करणे काळाची गरज आहे. यनसगाशचा समतोल राखण्याच ेकायश िने करत असतात, त्यामुळे 

िनसंिधशन ि त्यातून आधयुनक विकास साधणे गरजेच ेआहे, असेही ते म्हणाले. प्रदशशनात 
उिारण्यात आलेल्या विविध संस्थांच्या स्र्टॉलला िनमंत्रयांनी िेर्ट ददली ि उत्पादनांची मादहती 
घेतली. 
महाराष्ट्र नसशरीमेन असोभसएशनच ेअध्यक्ष संतोष भसतोले यांनी, हॉर्टीकल्चर क्षेत्राने सिाशत मोठा 



यनयाशतदार, रोजगार पुरिठादार, गरीब आणण ककरकोळ शतेकऱ्यांसाठी दाररद्य यनमूशलक आणण लाखो 
िारतीयांसाठी जीिन पररितशक म्हणून स्थावपत केले आहे, असे सांचगतले. प्रदशशनादरम्यान दहा 
चचाशसत्रांच ेआयोजन केले असून त्याद्िारे तंत्रज्ञान, िैज्ञायनक निकल्पना, व्यिसाय मॉडले, नेर्टिककां ग 

आणण सहयोग संधींिर प्रदशशन आणण कल्पना करण्याच्या संधी भमळेल अशी मादहती त्यांनी ददली. 
युएनआईडीच ेमुख्य कायशकारी अचधकारी अभमत पराशर यांनी, हॉदर्टशप्रो-इंडडया बागकाम क्षेत्रातील 
नामिंत संस्थांबरोबर नेर्टिककां ग, कल्पनांची देिाण-घेिाण आणण व्यािसाययक िागीदारीच्या संधी 
प्रदान करेल असा विश्िास यािेळी बोलताना व्यक्त केला. आंतरराष्ट्रीय आणण राष्ट्रीय क्षेत्रातील 
प्रभसध्द व्यक्तींनी या कायशक्रमात त्यांच्या पूणश क्षमतेने सहिाग घेतला आहे. त्यामुळे निीन ि 
होतकरू व्यािसाययकांना आपल्या व्यिसायात येणाऱ्या काळात िागीदार देखील करून घेतील, अशी 
अपेक्षा व्यक्त केली. 
हॉर्टीप्रो-2018 या आंतरराष्ट्रीय प्रदशशन ि पररषदेत शतेी, बागकाम, फ्लोररकल्चर, एग्रीवप्रनेरभशप आणण 
हाय-एंड रे्टक्नॉलॉजीचा िापर करून त्याचा विकास करण्यािर िर देण्यात आला आहे. यामुळे 

शतेकरी ि शतेीपूरक व्यािसाययकांना त्याचा फायदा होणार आहे. या प्रदशशनात वपक कापणी आधी 
ि नंतरच्या अडचणी, बाजारपेठ जोडणी तसेच स्र्टार्टश अप व्यिसायातील संधी यासारख्या अनेक 
विषयांिर कायशशाळा घेण्यात येणार आहे. संशोधक, तंत्रज्ञ, विद्याथी, सल्लागार, इंलजयनयर, विस्तार 
एजंर्ट, उत्पादक, व्यापारीिगश, पॉलीसी मेकसश ि अन्य लोकांना प्रदशशनाच्या माध्यमातून व्यासपीठ 
उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. 40 हजार स्क्िेअर मीर्टरच्या विस्तीणश पररसरात प्रदशशनाच े
आयोजन करण्यात आले आहे. या प्रदशशनात हॉर्टीकल्चरिर आधाररत व्यिसायाच्या संधीिर 
मागशदशशन करण्यात येणार असून आंतरराष्ट्रीय तज्ञांच्या विविध विषयािर कायशशाळा आयोलजत 
करण्यात आल्या आहेत. 
कें द्र सरकारच ेकृवष ि प्रकक्रया खाद्य उत्पादन यनयाशत प्राचधकरण, नेदरलँडचा दतूािास, कॉन्फेडरेशन 
ऑफ इंडडयन हॉर्टीकल्चर, इंडो-इर्टाभलयन चेंबर ऑफ कॉमसश अडँ इंडस्रीज, ब्रिक्स अभलयान्झ, 

इंडडयन सोसायर्टी ऑफ ॲग्री ब्रबझनेस प्रोफेशनल्स, आन्त्रप्रेनर असोभसएशन ऑफ इंडडया, स्र्टार्टश अप 
इंडडया, ब्रबहार आन्त्रप्रेनर असोभसएशन, बोउगैनविला सोसायर्टी ऑफ इंडडया, इंडडयन सोसायर्टी ऑफ 
ओनाशमेंर्टल हॉर्टीकल्चर संस्थांच्या सहकायाशने आयोलजत प्रदशशन 18 नोव्हेंबरपयशत सिाांसाठी खलेु 

राहणार आहे. 

 


