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चांद्रऩूय, दद.7 िानेलायी - वलदबाातीर ळेतकऱमाांनी ळेतीवोफतच आर्थाक स्तय वध
ु ायण्मावाठी दध
ू

उत्ऩादनाच्मा िोडधांद्मारा गांबीयतेने वरु
ु लात कयाली. मावाठी िे. के. ट्रस्टच्मालतीने जिल्ह्माभधीर
श्लेतक्ाांतीरा चांद्रऩूय जिल्ह्मातीर भायोडा मेथून वरु
ु लात कयीत आशोत. दध
ु उत्ऩादन लाढीवाठी
ऩळुलांळ वध
ा
ु ाय कामाक्भ तवेच एकाजत्भक ऩळुधन वलकाव केंद्राची ननर्भाती मा अर्बमानातांगत

जिल्हशमात 15 केंद्र वरू
ु कयण्मात मेत अवल्हमाची घोऴणा याज्माचे वलत्त, ननमोिन ल लने भांत्री तथा
चांद्रऩूय जिल्ह्माचे ऩारकभांत्री वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांनी आि मेथे केरी.

चांद्रऩयू जिल्ह्मातीर भायोडा मा दठकाणी िलाशयरार नेशरू ऩोटा ट्रस्टच्मा भदतीने िे. के. ट्रस्टच्मा
भापात ऩळल
ु ांळ वध
ु ाय कामाक्भ ल एकाजत्भक ऩळध
ु न वलकाव केंद्र कामाक्भाची जिल्ह्मात वरु
ु लात
कयण्मात आरी आशे . मा कामाक्भाच्मा भाध्मभातन
ू स्थाननक दे ळी आणण कभी दध
ू दे णाऱमा
ऩळध
ु नारा कुत्रीभ ये तनाद्लाये ल आधनु नक उऩचायाभापात अर्धक षभतेच्मा दध
ु उत्ऩादक

ऩळुधनाभध्मे फदरण्मात मेते. बाकड िनालयाांना दे खीर माचा राब शोणाय आशे . दे ळातल्हमा 22

याज्मात वध्मा शा प्रमोग िे .के. ट्रस्टभापात कयण्मात आरा आशे . चांद्रऩयू जिल्हशमातीर 15 केंद्रारा
आि भायोडा मेथून वरु
ु लात कयण्मात आरी.

मा कामाक्भाच्मा व्मावऩीठालय जिल्हशा ऩरयऴदे चे अध्मष दे लयाल बोंगऱे , फल्हरायऩूयचे नगयाध्मष

शयीऴ ळभाा ,भािी जिल्हशा ऩरयऴद अध्मष वांध्माताई गयु नुरे, भर
ू च्मा नगयाध्मष यत्नभारा बोमय,
वबाऩती ऩूिा डोशणे, लऴाा रोणाये , प्रेभदाव गेडाभ आदीांची उऩजस्थती शोती.

मालेऱी उऩजस्थत भदशरा ल ळेतकऱमाांना वांफोर्धत कयताना नाभदाय वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय म्शणारे,
कार ऩोंबण
ू ााभध्मे स्लीट क्ाांतीरा वरु
ु लात केल्हमानांतय आि जिल्ह्मातीर श्लेतक्ाांतीचा ळुबायां ब

कयताना आनांद शोत आशे . ऩजश्चभ भशायाष्ट्ट्रातीर एकट्मा अशभदनगय जिल्ह्माभध्मे २७ राख
र्रटय दध
ु ाचे उत्ऩादन शोते. भात्र चांद्रऩयू जिल्ह्माभध्मे केलऱ 5 शिाय र्रटय दध
ु ाचे उत्ऩादन
शोते.ऩजश्चभ भशायाष्ट्ट्रातीर प्रत्मेक ळेतकऱमाांकडे उत्ऩादनाची िोड ळेतीरा आशे . वलदबाातीर
ळेतकऱमाांनी दे खीर शा फदर आत्भवात कयाला.
मालेऱी त्माांनी भािी भख्
ु मभांत्री भा.वा. कन्नभलाय माांना अर्बलादन कयताना त्माांच्मा भायोडा मा
गालात वलवलध वलकाव काभे कयताना आनांद शोत अवल्हमाचे वाांर्गतरे. मालेऱी त्माांनी मा

गालाांभध्मे केरेल्हमा भा.वा.कन्नभलाय माांच्मा स्भायकाचा उल्हरेख केरा.भायोडा गालाच्मा
वलकावाभध्मे ननधीची कभतयता ऩडणाय नाशी, अवे त्माांनी िाशीय केरे. मा दठकाणच्मा ळाऱे भधीर
वलद्मार्थमाांळी मेताना त्माांनी वांलाद वाधरा. मा वांलादाचा उल्हरेख करून ते म्शणारे, वलश्लळाांती
भशावलद्मारमाच्मा कांऩाऊांड लॉररा रलकयच ऩूणा केरे िाईर.तवेच मादठकाणी दे ण्मात आरेल्हमा

ददव्माांगाांच्मा अिाानुवाय ऩुढच्मा आठलड्माबयात तातडीने वगळमाांना तीनचाकी वामकरीांचे लाटऩ
केरे िाईर, अळी घोऴणाशी त्माांनी केरी.

मा ऩरयवयातीर नेत्मा भािी जिल्हशा ऩरयऴद अध्मष वांध्माताई गयु नूरे माांनी वलवलध वलकाव
काभाांवाठी ननधीची भागणी केल्हमानुवाय 60 रष रुऩमाांचा ननधी भायोडा मा गालाांच्मा वलवलध
वलकाव काभावाठी ददरा िाईर, अवेशी त्माांनी मालेऱी िाशीय केरे.

मालेऱी त्माांनी भतदाय वांघातीर प्रत्मेक गालाांभध्मे 11रष रुऩमे खचा करुन आयो भळीन, तवेच
भतदायवांघातीर वला भदशराांच्मा घयी गॅव िोडणी दे ण्माची घोऴणा त्माांनी केरी. भतदायवांघातीर
वला अांगणलाड्मा आमएवओ ल फचत गटाांना काभ दे ण्माफाफतशी स्ऩष्ट्ट केरे.
ळेतकऱमाांना डुक्कय ल योशी माांच्माऩावन
ू शोत अवरेल्हमा त्रावाची नोंद घेऊन मा नैवर्गाक

आऩत्तीभध्मे नुकवान झाल्हमाव भोफदरा दे ण्माचा कामदा कयीत अवल्हमाची भशत्त्लाची घोऴणा

मालेऱी त्माांनी केरी. तवेच ळेतकऱमाांना व्मजक्तगत कांु ऩणावाठी 75 टक्के अनुदान दे ण्माफाफतशी
त्माांनी मालेऱी स्ऩष्ट्ट केरे.

