
भहशरा फचत गटाच्मा उत्ऩादन वलक्रीवाठी जिल्ह्मात व्माऩायी वंकुर उबे कयणाय  

- ऩारकभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय 

 

चांदा क्रफ ग्राउंड मेथे वलबागीम वयव ल हशयाई भशोत्वलाचे उद्घाटन 

 

 

चंद्रऩूय, हद. 18 : भशायाष्ट्र याज्म िीलनोन्नती अभबमान (उभेद) च्मा भाध्मभातून भहशरा फचत गटांची 
भोठी ळक्ती आि जिल्ह्मात उबी झारी आशे. भहशरा फचत गटांनी उत्ऩाहदत केरेल्हमा लसतूंना ग्राशक 
भभऱाले, मावाठी अळा प्रकायच्मा भशोत्वलाचे आमोिन केरे िाते. भात्र मा फचत गटाच्मा उत्ऩाहदत लसतूंना 
कामभसलरूऩी ग्राशक भभऱाला, मावाठी जिल्ह्मात वुंदय, अप्रततभ आणण आकऴषक अवे व्माऩायी वंकुर उबे 
कयणाय अवल्हमाची ग्लाशी याज्माचे लने, वांसकृततक कामष ल भत्समव्मलवाम भंत्री तथा जिल्ह्माचे ऩारकभंत्री 
वुधीय भुनगंटीलाय मांनी हदरी.  

 

चांदा क्रफ ग्राउंड मेथे वलबागीम वयव ल हशयाई भशोत्वलाचे उद्घाटन कयताना ते फोरत शोते. मालेऱी 
भंचालय आभदाय प्रततबा धानोयकय, ककळोय िोयगेलाय, जिल्हशा ऩरयऴदेचे भुख्म कामषकायी अधधकायी वललेक 
िॉन्वन, वशाय्मक जिल्हशाधधकायी भरुगानंथभ एभ., अततरयक्त भुख्म कामषकायी अधधकायी डॉ. वुबाऴ ऩलाय, 

उऩामुक्त कभरककळोय पुटाणे, वललेक इरभे आदी उऩजसथत शोते. 

 

याज्माचा अथषभंत्री अवताना वन 2018 - 19 भध्मे अथषवंकल्हऩात भहशरा फचत गटांवाठी जिल्हशासतयालय 
व्माऩायी वंकुराची वंकल्हऩना आऩण भाडंरी शोती, अवे वांगून ऩारकभंत्री श्री. भुनगंटीलाय म्शणारे, कृऴी 
वलबाग ककंला िुफरी शामसकूरच्मा वंबावलत िागेलय फचत गटाच्मा उत्ऩाहदत भार वलक्रीवाठी व्माऩायी 
वंकुर तमाय कयण्मात मेईर. िफयदसतीने कोणतीशी लसतू आऩण ग्राशकांलय थोऩलू ळकत नाशी, शा 
फािायाचा सलबाल आशे. आऩल्हमा लसतूभध्मे काशीतयी लैभळष्ट््म अवरे तयच ग्राशक त्माकड ेआकवऴषत 
शोतात. उत्ऩादन तनभभषतीचे शे लैभळष्ट््मे आणण कौळल्हम वलकभवत कयण्मावाठीच चंद्रऩुयात एव.एन.डी.टी. 
भहशरा वलद्माऩीठाचे उऩकें द्र आऩण उबे कयीत आशो. मा वलद्माऩीठाच्मा भाध्मभातून भहशरांना लसतू 
तनभाषण कयण्माचे चांगरे तंत्रसान भभऱेर, अवा वलश्लाव त्मांनी व्मक्त केरा. 

 



याज्म ळावनाने कारच भहशरांवाठी एक भशत्त्लऩूणष तनणषम घेतरा आशे. माऩुढे एवटी फवभध्मे वलष 
भहशरांना ततकीट दयात 50 टक्के वलरत भभऱणाय आशे. भहशरांभध्मे लैभळष्ट््मऩूणष अद्बुत गुण अवतात. 
आऩल्हमा वभािात सत्री ळक्तीचा नेशभी वन्भान केरा िातो. जसत्रमांभध्मे वशिबाल ल पे्रभबाल ठावून 
बयरेरा अवतो. वोफतच आऩल्हमालय कोणाचीशी किष याशू नमे, अवा सलाभबभान भहशरांभध्मे आढऱतो. 
त्माभुऱेच भहशरा फचत गटांना हदरेल्हमा किाषच्मा ऩयतपेडीचे प्रभाण 99 टक्के आशे. उद्मोग, व्माऩाय, 

व्मलवामाचा ऩयाक्रभ दाखवलण्माची वंधी मा भशोत्वलातून भहशरांना भभऱणाय अवून चंद्रऩूयचा गौयल 
लाढलण्मावाठी भहशरांनी ऩुढाकाय घ्माला, अवे आलाशन त्मांनी केरे.  

 

जिल्हशा ऩरयऴदेच्मा नावलन्मऩूणष कल्हऩनेतून 75 भैदाने वलकभवत कयण्माचे ध्मेम ठेलण्मात आरे आशे. 
त्मावाठी 'खेरो चांदा अभबमानाचे' वुद्धा उद्घाटन झारे, अवे त्मांनी वुरुलातीरा घोवऴत केरे. मेथे वादय 
कयण्मात आरेरे रेझीभ नतृ्म, आहदलावी नतृ्म अततळम उत्कृष्ट्ट शोते. भहशरांना नावलन्मऩूणष कामष 
कयण्माची ळक्ती देलाने हदरी आशे. उभेदच्मा भहशरांच्मा भानधनावंदबाषत भुंफईत वधचल सतयालय रलकयच 
फैठक घेण्मात मेईर, अळी ग्लाशी वुद्धा ऩारकभंर्यामांनी हदरी. 

 

तत्ऩूली भान्मलयांच्मा शसते 'खेरो चांदा अभबमानाच्मा' रोगोचे अनालयण आणण नलयत्न सऩधाष ऩुयसकायाचे 
लाटऩशी कयण्मात आरे. मात आदेळ फनवोड (कथाकथान सऩधाष), लेदांत तनभगड े(लादवललाद), गुंिन 
गडऩल्हरे (सभयणळक्ती), लैष्ट्णली पंुड े(वुंदय शसताषय), यहशतखान ऩठान आणण ऩयळयुाभ डाशुरे (फुद्धधभाऩन) 
आदी वलद्मार्थमाांचा वभालेळ शोता. तवेच मालेऱी ऩारकभंर्यामांच्मा शसते याभू लाढई, तनणखर उकड,े वलराव 
लन्नेलाय आणण फाऩूिी अडफारे मांना ई - रयषा लाटऩ कयण्मात आरे. 


