महिऱ ांनी उद्योजकतेकडून आत्मननर्भरतेकडे व टच ऱ कर वी: डॉ. शरद गड ख
भशात्भा पुरे कृषऴ षलद्माऩीठ अंतगगत कृषऴ भशाषलद्मारम धऱ
ू े आणण कृषऴ षलसान केंद्र
धऱ
ू े मांच्मा वंमुक्त षलद्मभाने जागततक भहशरा हदन वाजया कयण्मात आरा.

कामगक्रभालेऱी

कोव्हशड १९ च्मा ऩार्शलगबभ
ू ीलय ळावनाने घारन
ू हदरेल्मा वलग तनमभ ल अट ंचे तंतोतंत ऩारन
कयण्मात आरे . तवेच कामगक्रभ वुरू शोण्माऩूली उऩव्थथत प्रशळषणाथींना वॅतनटामझय आणण भाथक
चे लाटऩ कयण्मात आरे.
उद्घाटनऩय प्रभख
ु भागगदळगक म्शणन
ू भा. डॉ. ळयद गडाख वंचारक षलथताय शळषण तथा
वंळोधन भशात्भा पुरे कृषऴ षलद्माऩीठ याशुय शे ऑनराइन च्मा भाध्मभातून वदय कामगक्रभाव
उऩव्थथत शोते. तय कामगक्रभाचे अध्मषथथान भा. डॉ. चचंताभणी दे लकय वशमोगी अचधष्ठाता, कृऴी
भशाषलद्मारम धऱ
ु े मांनी बूऴ लीरे. वौ. वुजाता ऩाट र षलथताय अचधकाय - वांणखकी व्जल्शा ऩरयऴद
धऱ
ू े मा भागगदळगक म्शणन
ू राबल्मा. कामगक्रभाचे प्राथताषलक डॉ. हदनेळ नांद्रे कामगक्रभ वभन्लमक ,
कृऴी षलसान केंद्र धऱ
ु े मांनी केरे. वदय कामगक्रभ शा कृऴी भशाषलद्मारम धऱ
ु े मेथीर वबागश
ृ ाभद्धे
ऩाय ऩडरा.
भा. डॉ. ळयद गडाख वंचारक षलथताय शळषण तथा वंळोधन भशात्भा पुरे कृषऴ
षलद्माऩीठ याशुय मांनी ऑनराइनच्मा भाध्मभातून उऩव्थथत याशून कामगक्रभाव उऩव्थथत भहशरा
फचत गटाच्मा वदथमांना कृषऴ षेत्रातीर भहशरांचे मोगदान

, कृषऴ ऩूयक आणण काढणी ऩर्शचात

तंत्रसान लाऩरुन आचथगक थलालरंफी फनण्माच्मा षलषलध वंधींची भाहशती हदर .
कामगक्रभाच्मा अध्मषणीम बाऴणात भा. डॉ. चचंताभणी दे लकय वशमोगी

अचधष्ठाता, कृऴी

भशाषलद्मारम धऱ
ु े मांनी भहशरा वफऱीकयण आणण वळक्तीकयणावाठी याफषलण्मात मेणामागव्

कृषऴ

षलसान केंद्राच्मा षलषलध कामगक्रभांचा उल्रेख केरा. ळेती फयोफयच जोड हमलवाम अवणे श
काऱाची गयज फनर आशे अवे ते म्शणारे.
वौ. वुजाता ऩाट र षलथताय अचधकाय - वांणखकी व्जल्शा ऩरयऴद धऱ
ू े मा प्रभुख भागगदळगक
म्शणून उऩव्थथत भहशरांना भागगदळगन केरे. नीट नेटकेऩणा , फचत आणण थलच्छता मा थलाबाषलक
अंगबत
ू गण
ु धभागभऱ
ु े अन्नप्रक्रक्रमा उद्मोगांभधीर भहशरांना अवरेल्मा वंधीफाफत त्मांनी चचाग
केर . 3
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म्शणजे

Enterpreneurship ( उद्मोजकता),

Equity ( वभानता) आणण

Empowerment ( वषभीकयण) मा जागततक भहशरा हदनाच्मा थीभ च्मा आधाये त्मांनी
उऩव्थथतांना वशज वोप्मा बाऴेत वंफोधन केरे.
डॉ. हदनेळ नांद्रे कामगक्रभ वभन्लमक , कृऴी षलसान केंद्र धऱ
ु े मांनी

आऩल्मा प्रथताषलक

बाऴणाभद्धे कृषऴ षलसान केंद्र धऱ
ु े भापगत भहशरांवाठी आणण भहशरा फचत गटांवाठी आमोव्जत
कयत अवरेल्मा षलषलध कामगक्रभांचा आढाला घेतरा. ह्मात प्राभुख्माने प्रशळषण आणण प्रात्मेक्षषके ,
उद्मोजकता षलकाव कामगक्रभ , क्रकभान कौळल्मालय आधारयत प्रशळषण

, ऩोऴण आधारयत ळेती

ऩद्धती, ऩयवफाग , नालीन्मऩण
ू ग फेकय उत्ऩादके (नानखटाई , आलऱा क्मांडी , RTS, ळेलगा ऩालडय
ई.) मांचा उल्रेख केरा.
जागततक भहशरा हदनाचे औचचत्म वाधन
ू

वौ. वंगीताताई दे लकय भॅडभ मांनी भहशरा

वषभीकयनालय र थलयचचत कषलता वादय केर . कतत्ुग ललान भहशरा तवेच षलद्माचथगनींचा वन्भान
श माप्रवंगी कयण्मात आरा. दोंदलाड मेथीर श्रीभती. प्रशभरा भाऱी मांना कोव्हशड-१९ ऩरयव्थथतीत
त्मांनी आळा वेषलका म्शणून फजालरेल्मा कतत्ग ृ लाफद्दर , तवेच दाखलरेल्मा धैमागफद्दर गौयषलण्मात
आरे. कुभाय मोचगता छाजेड हशचा कृऴी भशाषलद्मारमात ळैषणणक षेत्रात प्रथभ क्रभांक
ऩटकषलरा फद्दर, तय कुभाय प्राथगना गाषलत हशचा क्रीडा षेत्रात उल्रेखनीम काभचगय केल्माफद्दर
गौयल कयण्मात आरा.
माप्रवंगी बायतीम कृऴी अनव
ु ंधान ऩरयऴद नली हदल्र आमोव्जत जागततक भहशरा हदलव
कामगक्रभाचे थेट प्रषेऩण उऩव्थथत भहशरांना दाखषलण्मात आरे . भाननीम केंद्र म कृऴी भंत्री बायत
वयकाय मांनी त्मातनशभत्त दे ळबयातीर

बा.कृ.अ.ऩ. इव्न्थटट्मूट, कृऴी षलद्माऩीठ , तवेच कृऴी

षलसान केंद्रांना भागगदळगन केरे.
दऩ
ु ायच्मा वत्रात भहशरांवाठी उद्मोगाशबभुख प्रशळषणाभध्मे नाषलन्मऩूणग फेकय उत्ऩादने
(नानखटाई) फनषलण्माचे प्रात्मक्षषक दे ण्मात आरे . माभध्मे ळाथत्रस अभत
ृ ा याऊत आणण कामगक्रभ
वशाय्मक वौ प्राची काऱे मांनी वशबाग घेतरा . कामगक्रभाचे प्राथताषलक डॉ. हदनेळ नांद्रे कामगक्रभ
वभन्लमक, कृऴी षलसान केंद्र धऱ
ु े मांनी केरे . तय श्रीभती अभत
ृ ा याऊत मांनी वूत्रवंचारन केरे .
डॉ. अततळ ऩाट र भद
ु े मांनी वलाांचे आबाय भानरे.
ृ ा ळाथत्रस कृऴी षलसान केंद्र धऱ

वदय कामगक्रभाच्मा ऩूलग तनमोजनाऩावूनच कृषऴ भशाषलद्मारमातीर डॉ. वंद ऩ ऩाट र तवेच
डॉ. याखी भेश्राभ मांचा भोराचा वशबाग शोता.

शा कामगक्रभ मळथली शोण्माभध्मे

श्री जमयाभ

गालीत, श्री थलप्नीर भशाजन , श्री फाऱू लाघ , श्री कुभाय बोमे , श्री मळलंत भावुऱे मांचे भोराचे
वशकामग राबरे.

उऩव्थथत भहशरांना व्हशडडओ कॉन्पयनशवंगद्लाये भागगदळगन कयताना डॉ. ळयद गडाख

उऩव्थथत भहशरांना व्हशडडओ कॉन्पयनशवंगद्लाये भागगदळगन कयताना डॉ. ळयद गडाख

