
ळेती आणण ळेतकयी शाच वलकावाचा केद्रबफिंद.ू.! 
भरू मेथीर कृऴीभशावलद्मारमाच्मा काभारा आता मेणाय लेग! 
भ िंफई: ळेती आणण ळेतकयी शाच याज्माचा वलकावाचा कें द्रबफ िंद ूभानून कृऴी षेत्रात विंळोधन आणण 
नवलनतभ ्प्रमोग कयणे शेच आऩरे ध्मेम अवामरा शले; त्मादृष्टीने डॉ.ऩिंजाफयाल देळभ ख कृऴी 
वलद्माऩीठ, अकोरा अिंतगगत अवरेल्मा चिंद्रऩूय जजल््मातीर भरू मेथीर कृऴी भशावलद्मारमाच्मा 
काभारा प्रळावकीम स्तयालय गती देण्मावाठी अधधकाऱमािंनी गािंबीमाने रष द्माले अवे आलाशन ल 
तातडीने कामगलाशी कयण्माच्मा वचूना आज ददल्मा. मेत्मा लऴगबयात शे कृऴी भशावलद्मारम ऩरयऩूणग 
व्शाले अळी अऩेषाशी त्मािंनी मालेऱी व्मक्त केरी.  
भरू मेथीर कृऴी भशावलद्मारमावाठी आलयकमक इभायत फािंधकाभ, ऩदबयती, लेतनेतय अन दान 
आणण इतय वोमी व वलधािंविंदबागत आढाला घेण्मावाठी आ.भ नगिंटीलाय मािंनी वलधानबलन मेथे कृऴी 
वलबागाच्मा प्रधान वधचलािंवश अधधकाऱमािंळी चचाग केरी.  
133 कोटी रुऩमािंचा भऱू प्रस्ताल अवरेल्मा कृऴी भशावलद्मारमारा ददनािंक 28/02/2019 योजी 
भान्मता मभऱारी. मा भशावलद्मारमाच्मा इभायतीत भ रा-भ रीिंचे लवतीगशृ तवेच इतय ळैषणणक 
व वलधािंकरयता आलयकमक फािंधकाभाव भान्मता देण्मात आरी. चिंद्रऩूय जजल््मातीर म लक-म लतीिंवाठी 
कृऴी ऩदलीधय अभ्मावक्रभाची व वलधा ननभागण कयणे. फदरत्मा शलाभानान वाय कृऴी व्मलवाम ल 
ळेती उद्मोग, कृऴी तिंत्रसान मा वलऴमाच्मा प्रवाय, प्रचाय व्शाला ल ळेतकऱमािंनाशी पामदा व्शाला मा 
शेतूने वातत्माने ऩ ढाकाय घेतरा. भरू तार क्मातीर भयोडा/वोभनाथ मेथे शे कृऴी भशावलद्मारम 
शोलू घातरे आशे. कृऴी भशावलद्मारमावाठी ऩदशल्मा टप्पप्पमात 64.59 कोटी रुऩमािंची प्रळावकीम 
भान्मता आजऩमतं केरेल्मा ऩाठऩ याव्माभ ऱे मभऱारी; ऩयिंत  ननधी उऩरब्ध न झाल्माने काभारा 
गती मभऱारी नाशी. माऩ ढे भात्र ननधीवाठी काभ थािंफणाय नाशी माची काऱजी घेण्माच्मा वचूना 
देलून मा काभाकरयता 35 कोटीची ऩ यलणी भागणी कयण्माविंदबागत वचूनाशी त्मािंनी आज ददल्मा. 
भऱू प्रस्तालाविंदबागतीर व्मलजस्थत वलयकरेऴण भािंडून शे कृऴी भशावलद्मारम उत्तभ शोईर माफाफत 
पे्रझटेेळन कयण्माच्मा वचूनाशी त्मािंनी अधधकाऱमािंना ददल्मा. लेतनेतय अन दानाचे 1 कोटी 80 रष 
रुऩमे तातडीने वलतयीत कयण्माच्मा वचूना देखीर मालेऱी ददल्मा. 
मा फैठकीव कृऴी वलबागाचे प्रधान वधचल श्री एकनाथ डलरे, वलत्त वलबागाच्मा प्रधान वधचल आबा 
ळ क्रा,जजल्शाधधकायी अजम ग ल्शाने, फािंधकाभ वलबाग वधचल प्र. द. नलघये, कामगकायी अमबमिंता श्री 
बास्कयलाय, वशवधचल वललेक ददशपऱे आदी अधधकायी उऩजस्थत शोते. 
 


