कृ षि प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून आत्मषनभभरतेकडे वाटचाल
-

डॉ.पी.जी.पाटील, कु लगुरू, महात्मा फु ले कृ िी षवद्यापीठ, राहुरी

दूध, फळे आषण भाजीपाला मूल्यवर्धधत प्रक्रियेवर पाच क्रदवस राज्यस्तरीय ऑनलाइन प्रषिक्षण
िेतकऱयाांच्या उन्नतीसाठी ग्रामीण भागात मूल्य वर्धधत प्रक्रिया उद्योग उभारणी करणे गरजेचे असून
"आत्म षनभभरतेकडे वाटचाल करण्यास मदत होईल तसेच या क्षेत्रात ग्रामीण भागातील तरुणाांना आकर्धित
करून िेतकयाांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रक्रिया उद्योग महत्वाचा घटक ठरे ल असे प्रषतपादन
डॉ.पी.जी.पाटील, कु लगुरू, महात्मा फु ले कृ िी षवद्यापीठ, राहुरी याांनी आपल्या मागभदिभनात के ले. महात्मा फु ले
कृ िी षवद्यापीठ कृ िी षवज्ञान कें द्र , धुळे, कृ िी महाषवद्यालय , धुळे व कृ िी तांत्रषवद्यालय , धुळेयाांचे सांयुक्तपणे
क्रकसान,पुणे याचे सहकायाभने दूध , फळे आषण भाजीपाला मूल्य वर्धधत करण्याच्या प्रक्रियेवरील पाच क्रदवसाांचे
ऑनलाइन प्रषिक्षण: क्रद. 19-23 मे 2021 रोजी आयोषजत करण्यात आले होते. या प्रसांगी डॉ. लखन ससग

,

सांचालक, अटारी पुणे , डॉ.िरद गडाख , सांचालक षवस्तार षिक्षण , महात्मा फु ले कृ िी षवद्यापीठ , राहुरी हे
उपषस्थत होते.
या प्रषिक्षणाचे प्रास्ताषवक डॉ. सचतामषण देवकर

, सहयोगी अषधष्ठाता, कृ िी महाषवद्यालयाचे , धुळे

याांनी पाच क्रदवसाांच्या वेषबनारची माषहती आषण दूध, फळे आषण भाजीपाला मूल्य वर्धधत प्रक्रिया महत्त्व साांगून
के ले .
पुणे अटारी चे सांचालक डॉ. लखन ससग याांनी सहभागी प्रषिक्षनार्धथनी अषधकाषधक नफा
षमळषवण्यासाठी बाजारपेठेिी जोडले जाणारे , षवषवध उत्पादक िेती प्रणालींचे मॉडेल , अषधक उत्पन्न उत्पादक
उपिम राबषवण्याचे आवाहन के ले. या व्यषतररक्त , त्याांनी कृ िी षवज्ञान कें द्राची िेतकरीषभमुख िेती व िेती
पूरक मधील सुसांगतता आषण वचनबद्धता कायम ठे वण्याचा सल्ला क्रदला.
डॉ.िरद गडाख

, सांचालक षवस्तार षिक्षण, महात्मा फु ले कृ िी षवद्यापीठ , राहुरी याांनी कृ िी षवज्ञान

कें द्र, धुळे याांच्या उपिमाांचे कौतुक के ले. एकाषत्मक िेती प्रणाली िेतकयाभरची आर्धथक वाढ किी रटकवून ठे वते
याबद्दल त्याांनी उपषस्थत प्रषिक्षानाथीना मागभदिभन के ले व एकाषत्मक िेती प्रणाली आत्मसात करण्याचे
आव्हान के ले.
डॉ.क्रदनेि नाांद्रे

, कायभिम समन्वयक , के व्हीके , धुळे याांनी सवभ सहभागींना फळ व भाजीपाला

क्षेत्रातील महत्त्व, व्याप्ती आषण सांधी तसेच त्याांनी वेषबनार थीम म्हणजे दूध , फळे आषण भाजीपाला प्रक्रियेच्या
तांत्रज्ञानासह मूल्यवर्धधत माषहती, तपिील प्रकल्प अहवाल तयार करणे , बँकेबल प्रकल्प, अन्न उत्पादनाांचे षविी
आषण षवपणन सोबतच िेतकरी उद्योजक स्वनुभव या षवियी मागभदिभन होईल असे साांषगतले. तसेच के व्हीके ने
के लेल्या कामाांचा उल्लेख के ला.
डॉ.राहुल देसले, प्राचायभ,कृ िी तांत्रषवद्यालय,धुळे याांनी दुग्धव्यवसाय प्रक्रियेचे महत्त्व आषण दुग्ध
उद्योगातील सांधींबद्दल सषवस्तर माषहती उपषस्थताना करून क्रदली. तसेच या व्यवसायातील

सांधी षवचारात

घेऊनच आज आमचा बळीराजा, मषहला बचत गटाचे सदस्य, ग्रामीण युवक इ. या व्यवसायात उतरल्यास िेती
बरोबरच त्यास चार जास्तीचे पैसेही षमळषवता येतील.

त्यासोबतच सदर प्रषिक्षणामध्ये डॉ.राहुल देसले,

प्राचायभ,कृ िी तांत्रषवद्यालय,धुळे , डॉ. धनराज चौधरी ,िास्त्रज्ञ (पिुसांवधभन व दुग्धिास्त्र) कृ .षव.कें , धुळे, डॉ.
भुिण मेश्राम,सहयोगी प्राध्यापक, दुग्ध िास्त्र षवभाग, दुग्ध तांत्रज्ञान महाषवद्यालय, पुसद,सौ. अरुणा देवरे ,मुख्य
प्रवतीका, अतुल डेअरी, नाषिक, श्री. रोषहत कडू ,िास्त्रज्ञ (उद्यानषवद्या) कृ .षव.कें , धुळे,डॉ. षविम कड,सहयोगी
प्राध्यापक, कृ षि अषभयाांत्रीकी व प्रक्रिया षवभाग , म.फु .कृ .षव., राहुरी,अमृता राऊत ,िास्त्रज्ञ (कृ षि प्रक्रिया) ,
कृ षि षवज्ञान कें द्र , धुळे,कृ षि भुिण श्री. क्रकरण डोके ,उद्योजक, करमाळा, सोलापूर,श्री. षधरज कु लकणी ,डेअरी
उद्योजक, माळषिरस, सोलापूर,श्री. प्रकाि औटी ,अमुल डेअरी , आनांद, गुजरात, श्री. षवलास सिदे ,अध्यक्ष,
सह्याद्री ॲग्रोफामभ, नाषिक, श्री. उल्हास बोरसे,सनदी लेखापाल, पुणे आदी तज्ञ मागभदिभकाांचे षवषवध षवियावर
मागभदिभन षमळाले.
सदर प्रषिक्षणाचे सूत्रसांचालन आषण समन्वयक म्हणून डॉ धनराज चौधरी काम पषहले. या
प्रषिक्षणामध्ये ग्रामीण युवक , िेतकरी, मषहला, बचत गट , एफपीओ इत्यादी २०० पेक्षा जास्त प्रषिनार्धथनी
सहभाग नोंदवला. हा कायभिम यिस्वी होण्यामध्ये डॉ. पांकज पाटील , श्री जगदीि काथेपुरी , डॉ. अतीि
पाटील, सौ. प्राची काळे ,

श्री जयराम गावीत , श्री स्वप्नील महाजन , श्री बाळू वाघ , श्री कु मार भोये , श्री

यिवांत मासुळे, श्री जीवन राणे या सोबतच क्रकसान, पुणे याांचे मोलाचे सहकायभ लाभले.

डॉ.पी.जी.पाटील, कु लगुरू, महात्मा फु ले कृ िी षवद्यापीठ, राहुरी मागभदिभन करताना

