भयाठलाडा कृऴी वलद्याऩीठात भहशरा ळेतकयी भेऱाला वंऩनन
्
भयाठलाडा कृऴी वलद्याऩीठ, ऩयबणीच्मा वलस्ताय शळषण वंचारनारम ल गश
ृ वलसान
भशावलद्यारम मांचे वंमुक्त वलद्यभाने क्ांतीज्मोती वावलत्रीफाई पुरे जमंतीननशभत्त हदनांक ३ जानेलायी
२०१३ योजी भहशरा ळेतकयी भेऱाव्माचे वंऩनन
् झारा. मा भेऱाव्माचे उदघाटन भशायाष्ट्र याज्माच्मा
भाजी याज्मभंत्री तथा भशायाष्ट्र याज्म भहशरा आमोगाच्मा भाजी अध्मषा भा. श्रीभती यजनीताई वातल
मांच्मा शस्ते झारे तय कामयक्भाच्मा अध्मषस्थानी भा. कुरगुरू डॉ.ककळनयाल गोये शोते. ल्मावऩीठालय
ं े,
वलस्ताय शळषण वंचारक डॉ.अळोक ढलण, अधधऴ्ठाता तथा शळषण वंचारक डॉ. वलळलाव
्
शळद
जारन्माच्मा भहशरा उद्योजजका वौ. वंजीलनी जाधल, ऩयबणीचे जजल्शा अधधषक कृऴी अधधकायी
श्री. ऩी. एच. भारेगालकय, हशंगोरीचे जजल्शा अधधषक कृऴी अधधकायी श्री. फी. एच. कच्छले, श्रीभती
बालनाताई नखाते, गश
ृ वलसान भशावलद्यारमाच्मा प्राचामाय प्रा. वलळारा ऩट्टणभ आणण भाजी भुख्म
वलस्ताय शळषण अधधकायी डॉ. याजेश्वय कोटीखाने, ननमंत्रक श्री. वोनकांफऱे
उऩजस्थती शोती.

मांची प्रभुख

उदघाटनऩय बाऴणात भा. श्रीभती यजनीताई वातल भ्शणार्मा की, ळेतकाभात भहशरांचा
लाटा भोठा आशे , ऩयं तु तमांच्मा वभस्मांकडे रष दे णे गयजेचे आशे . भहशरा शळक्षषत ल स्लालरंफी झाल्मा
ऩाहशजेत तयच दे ळाची प्रगती शोईर, जय दे ळातीर वाधायणता ५०% रोकवंख्मा हश भहशरांची अवून
तमांचा वलकाव झारा तय दे ळ भशावत्ता शोईर. फचत गटाच्मा भाध्मभाने ग्राभीण भहशरा खऱ्मा
अथायने फोरक्मा झाल्मा, तमाभऱ
ु े भहशराभध्मे उद्योजकता ननभायण झारी. ग्राभीण भहशरा फचत गट
स्थाऩन करून तमाभधे वकक्म वशबाग नोंदलाला.

अध्मषीम बाऴणात भा. कुरगुरू डॉ.ककळनयाल गोये भ्शणारे की, ळेतकाभात भहशरांचा लाटा
भोठा अवूनशी ननणयम प्रकक्मात तमांचा वशबाग कभी आशे . फचत गटाच्मा भाध्मभातून प्रशळषण ल
सान घेऊन भहशरांनी प्रकक्मा ल ळेती-जोड उद्योगात उतयाले. वलद्याऩीठाच्मा कृऴी शळषणात भुरींचा
वशबाग लाढरा आशे . मळस्ली उद्योजक भहशरांऩावन
ू प्रेयणा ल भागयदळयन घेऊन, आधनु नक तंत्रसानाची
काव धरून प्रकक्मा उद्योग उबायालेत.

भहशरा उद्योजजका वौ.वंजीलनी जाधल मानी आलऱा प्रकक्मा उद्योगाची मळोगाथा वांधगतरी.
तमा भशणार
्
्मा की, वावलत्रीफाई पुरे मांच्मा ऩाऊरालय ऩाऊर ठे ऊन ननजित ध्मेम ठयलुन काभ कयाले
तय ननजित मळ प्राप्त शोईर. फचत गटाच्मा आधाये उद्योगाव वुयलात करून मळ वंऩादन केरे. उच्च
गुणलत्ता अवरेल्मा भाराव भोठी फाजायऩेठ आशे , माभुऱे गुणलत्ता अवरेल्मा भाराची ननशभयती
कयाली.
कामयक्भाचे प्रास्तावलक गश
ृ वलसान भशावलद्यारमाच्मा प्राचामाय प्रा.वलळारा ऩटटनभ मांनी
केरे. वलस्ताय शळषण वंचारक डॉ अळोक ढलण मांनी भहशरा ळेतकयी भेऱाल्माचे भशतल
्
भनोगतात वलळद केरे. कामयक्भाचे वत्र
ु वंचरन डॉ. भाधयु ी कुरकणी तय आबाय प्रदळयन डॉ.वलना
बारेयाल मांनी केरे.
माप्रवंगी वलबागप्रभुख डॉ.फी.एभ.ठोंफये मांनी वंऩादीत केरेल्मा कृऴी हदनदशळयकाचे प्रकाळन
तवेच ळेतीबाती भाशवकाचा भहशरा वलळेऴांक, वलद्याऩीठाच्मा ळास्त्रानानी तमाय केरेल्मा घडीऩत्रीकांचे
वलभोचन भान्मलयाच्मा शस्ते कयण्मात आरे.

मालेऱी आमोजीत कृऴी प्रदळयनाच्मा वलवलध दारनाव भहशरा ळेतकऱ्मांनी भोठ्मा वंख्माने बेटी
हदल्मा. तांत्रत्रक वत्रात डॉ. फाफावाशे फ ठोंफये मांनी ऩळु-वंलधयन वलकावात ग्राभीण भहशरांचा वशबाग
मालय भागयदळयन केरे, भाता ल फारंकाचा आशाय, आयोग्म ल वलकावाची भागयदळीका मालय डॉ वलजमा
नरालडे, लेऱ ल ऩैळमाचे
्
ननमोजन मालय डॉ शे भांधगनी वयांफेकय तय वीतापऱ प्रकक्मा उद्योगालय डॉ.
डी.ऩी.लावकय,पऱे ल बाजीऩारा प्रकक्मा उद्योग मा वलऴमालय डॉ. हदरीऩ भोये मांनी भागयदळयन केरे.
मालेऱी आमोजीत कृऴी प्रदळयनाच्मा वलवलध दारनाव भहशरा ळेतकऱ्मांनी भोठ्मा वंख्माने बेटी
हदल्मा.भेऱाव्माव भयाठलाडमातीर भहशरा ळेतकयी, वलद्याऩीठातीर प्राध्माऩक ल कभयचायी भोठमा
वंख्माने उऩजस्थत शोते.
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