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ु ीय भन
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*जिल्हशा कृऴी प्रदळशनी ल वयव भशोमवलारा चाांदा क्रफलय वरु
ु लात*
*ऩांचवत्र
ू ीचा अलरांफ करून ळेतकऱमाांना वख
ु ी कया*
*कृऴी वलद्माऩीठे कृऴी आर्थशक क्ाांतीचे केंद्र झारे ऩाहशिे*
*यानडुक्कय ल योशी ऩावन
ू नुकवान झाल्हमालय बयऩाईचा कामदा कयणाय*
=====================================================================
चांद्रऩूय, हद.11 िानेलायी- नलनलीन तांत्रसान,वलऴभक्
ु त ळेती, क्रस्टय ननर्भशती, िोडधांदमाची उऩरब्धता
ल मोग्म प्रर्ळषण मा ऩांचवत्र
ू ीचा अलरांफ करून एकाजमभक कृऴी व्मलवामाकडे जिल्ह्मातीर

ळेतकऱमाांना लऱला. ममाांच्मा आमुष्मात वख
ु वभाधान आणण्मावाठी वलश ळावकीम वलबागाने

प्रममन कयाला. ळेतीची वऩ
ु ीकता लाढवलणे शाच एकभेल वलकावाचा भशाभागश आशे , अवे प्रनतऩादन

याज्माचे वलत्त, ननमोिन ल लने भांत्री तथा चांद्रऩूयचे ऩारकभांत्री वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांनी आि मेथे
केरे.

चांद्रऩयू च्मा चाांदा क्रफ ग्राउां डलय 11 ते 15 िानेलायीऩमंत जिल्हशा कृऴी प्रदळशनी ल वयव भशोमवल
आमोजित कयण्मात आरा आशे . मा कृऴी प्रदळशनीचे उद्घाटन ऩारकभांत्री ना.वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय
माांच्माशस्ते झारे. मालेऱी उऩजस्थत ळेतकऱमाांना वांफोर्धत कयताना ममाांनी वभािातीर वलाशत

प्राभाणणक घटक अवणाऱमा ळेतकऱमाांच्मा ऩाठीळी वयकाय बक्कभऩणे उबे अवल्हमाची ग्लाशी हदरी.
मा कामशक्भारा ऩांिाफयाल कृऴी वलद्माऩीठाचे कुरगरू
ां धशन ल भमव
ु डॉ.वलराव बारे, भशायाष्र ऩळुवल
र्ळषण वलद्माऩीठाचे कुरगरू
ु डॉ.आर्ळऴ ऩातुयकय माांनाशी खाव ननभांत्रत्रत कयण्मात आरे शोते. मा
दोघाांनीशी मालेऱी उऩजस्थत ळेतकऱमाांना भागशदळशन केरे.

कामशक्भाच्मा व्मावऩीठालय जिल्हशा ऩरयऴदे चे अध्मष दे लयाल बोंगऱे , जिल्हशार्धकायी डॉ.कुणार

खेभनाय,जिल्हशा ऩरयऴदे चे भख्
ु म कामशकायी अर्धकायी जितें द्र ऩाऩऱकय, जिल्हशा ऩोरीव अर्धषक

डॉ.भशे श्लय ये ड्डी, जिल्हशा अधीषक कृऴी अर्धकायी डॉ. उदम ऩाटीर, जिल्हशा ग्राभीण वलकाव मांत्रणेचे
प्रकल्हऩ वांचारक चांद्रकाांत लाघभाये , कृऴी वबाऩती अचशना जिलतोडे, स्थामी वर्भतीचे वबाऩती याशुर
ऩालडे, अनतरयक्त जिल्हशार्धकायी वर्चन करांत्रे, भनऩाचे उऩआमक्
ु त बारचांद्र फेशये आदीांची उऩजस्थती
शोती.

मालेऱी उऩजस्थत ळेतकऱमाांना वांफोर्धत कयताना कृऴी भशोमवलाच्मा मा व्मावऩीठालय दोन

वलद्माऩीठाांचे कुरगरू
ु आल्हमाफद्दर ममाांचे अर्बनांदन केरे. ळेती शा व्मलवाम पामद्माचा व्शाला
मावाठी याज्म ळावन प्रममन कयीत आशे . कृऴी वलद्माऩीठाांभध्मे एकाजमभक कृऴी व्मलवाम मा
प्रकल्हऩाभध्मे अडीच एकयाच्मा ळेतकऱमाांचे उमऩन्न एकयी चाय राख रुऩमे कवे शोईर माचे

प्राममक्षषक आऩण स्लत् फनघतरे. ममाभऱ
ु े नलनलीन प्रमोग ळेतीभध्मे कयणे अममांत आलश्मक
आशे . ळेती, िोडधांदा, प्रर्ळषण अळा भाध्मभातन
ू एकाजमभक कृऴी व्मलवाम ळक्म आशे .

जिल्ह्माभध्मे काशी प्रमोग वरू
ु झारे आशे त. चांद्रऩयू भध्मे धान उमऩादक ऩाच शिाय ळेतकऱमाांना

प्रर्ळक्षषत कयण्माचे काभ वध्मा वरू
ु आशे . कृऴी वलद्माऩीठाांनी प्रममेक वलबागातीर दशा दशा गाले

दत्तक घेऊन मा हठकाणी ळेतकऱमाांना कभी िर्भनीभध्मे कळा ऩद्धतीने बयघोव ऩीक घेता मेतात

माचे प्राममक्षषक द्माले. मावाठी रागणाया खचश ळावन उचरेर ऩण कृऴी वलद्माऩीठे शे कृऴी आर्थशक
क्ाांतीचे केंद्र झारी ऩाहशिेत. वलद्माऩीठाचे प्रमोग प्रममषात उतयरे ऩाहशिे. मावाठी प्रममन

कयण्माचे आलाशन ममाांनी मालेऱी केरे. ऩळव
ां धशन ल भमव वलद्माऩीठाने चांद्रऩयू जिल्हशा दत्तक
ु ल
घ्माला अळी वच
ू ना ममाांनी केरी.

मालेऱी ममाांनी जिल्ह्माांभध्मे वरू
ु अवरेल्हमा ळेती वलकावावांदबाशतल्हमा वलवलध उऩाम मोिनाांची
भाहशती हदरी. अनुवर्ू चत िातीांच्मा भहशराांना ळांबय टक्के अनुदानालय रॎ क्टय दे ण्माची भोशीभ
जिल्ह्माभध्मे याफवलण्माच्मा वच
ू ना आऩण हदल्हमा आशे त. मावाठी अनुवर्ू चत िातीच्मा फचत
गटाांनी ऩुढे माले,अवे आलाशनशी ममाांनी केरे.

चांद्रऩूय जिल्हशा शा िांगरव्माप्त जिल्हशा आशे . मा हठकाणी लन्म जिलाचा धोका वांबलतो. तवेच

यानडुक्कय ल योशी माांचा दे खीर वलबागाांभध्मे त्राव आशे . यानडुक्कय आणण योशी माांच्माऩावन
ू ळेतीचे
नुकवान झाल्हमाव ममाांना भोफदरा द्माला शा कामदा रलकयच वयकाय कयत अवल्हमाचे ममाांनी

मालेऱी स्ऩष्ट केरे. मा कामद्मान्लमे 15 हदलवाच्मा आत नुकवान बयऩाई र्भऱे र अळी घोऴणा
ममाांनी केरी.

मालेऱी ममाांनी एका ऩांचवत्र
ू ीची भाांडणी कयताना नलीन तांत्रसान, वलऴभक्
ु त ळेती, क्रस्टय ननर्भशती,
िोडधांद्माची उऩरब्धता ल मोग्म प्रर्ळषणाची आलळकता दोन्शीशी कुरगरू
ु ऩढ
ु े व्मक्त केरी. मा
कृऴी प्रदळशनीभध्मे कृऴी षेत्रातीर नलनलीन प्रमोगाची चचाश, र्चांतन ल भनन व्शाले अळी अऩेषा

व्मक्त केरी. जिल्ह्माभध्मे भोठ्मा प्रभाणात क्रस्टय ननर्भशतीची वांधी आशे . र्चभयू भध्मे शऱदीचे
तय कोठायी ल जिलती मा ऩरयवयात बािीऩाल्हमाचे क्रस्टय उबे याशू ळकते. मावाठी जिल्हशा
प्रळावनातीर अर्धकाऱमाांनी कोणममा बागात कुठल्हमा वऩकाचे क्रस्टय उबायामचे माचा आयाखडा
तमाय कयण्माच्मा वच
ू ना केल्हमा.

जिल्ह्माभध्मे िे.के. रस्टच्मा भदतीने दग्ु ध व्मलवाम लद्
ु आशे त. भदय डेअयीचे
ृ धीवाठी प्रममन वरू
िाऱे वलणरे िात आशे . स्लीट क्ाांतीरा भधुभक्षषका ऩारनातून जिल्हशमात वरु
ु लात झारी. एक

शिाय आहदलावी भहशराांच्मा ननर्भशतीच्मा कांऩनीरा दे खीर चारना हदरी अवल्हमाचे ममाांनी मालेऱी
स्ऩष्ट केरे. जिल्ह्माभध्मे वॉइर शे ल्हथ काडश दे ताना वोफतच वलर्ळष्ट िर्भनीभध्मे कोणते वऩक
घ्माले माफाफतचे भागशदळशन कयणे आलश्मक अवल्हमाचे ममाांनी वाांर्गतरे.
ळेतकऱमाांच्मा िीलनाभध्मे फदर व्शाला मावाठी जिल्हशास्तयीम कृऴी प्रदळशनीची आलश्मकता ममाांनी
वलऴद केरी. अथशवक
ां ल्हऩात मावाठी तयतूद केल्हमाचे ममाांनी वाांर्गतरे. चाांदा क्रफ लयीर वद
ुां य

आमोिनावाठी जिल्हशार्धकाऱमाांच्मा नेतमृ लातीर चभच
ू े कौतुक कयताना जिल्हशाबयातीर ळेतकऱमाांनी
मा कृऴी प्रदळशनीचा राब घ्माला. मा हठकाणी उऩरब्ध अवरेल्हमा तांत्रसान वभिन
ू घ्माले,मळस्ली
ळेतकऱमाांनी आऩरे स्टॉर उबायरे आशे त. ममाांच्माऩावन
ू अनुकयण घ्माले, प्रर्ळषण घ्माले. तवेच

लेगलेगळ्मा वलऴमाांलय चारू अवणाऱमा भांथनाचा राब घ्माला,अवे आलाशनशी ममाांनी मालेऱी केरे.
मा कामशक्भात दोन्शी वलद्माऩीठाच्मा कुरगरू
ु ां नी उऩजस्थत ळेतकऱमाांना वांफोर्धत केरे. कामशक्भाचे

प्रास्तावलक जिल्हशा अधीषक कृऴी अर्धकायी डॉ.उदम ऩाटीर माांनी तय वांचारन शे भत
ां ळेंडे ल एकता
फांडालाय माांनी केरे. 000

