कृ षि षिज्ञान कें द्र धुळे येथे“ककसान भागीदारी प्राथषिकता हिारी अषभयान” षनषित्ताने शेतकरी िेळािा
उत्साहात संपन्न....
अटारी पुणे झोन- VIII, िहात्िा फु ले कृ िी षिद्यापीठ कृ िी षिज्ञान कें द्र, धुळे आषण कृ षि तंत्रज्ञान व्यिस्थापन यंत्रणा
(आत्िा), धुळे यांच्या संयुक्त षिद्यिाने “आझादी का अिृत िहोत्सि” अंतगगत “ककसान भागीदारी प्राथषिकता हिारी अषभयान”
षनषित्ताने शेतकरी िेळाव्याचे आयोजन कृ षि षिज्ञान कें द्र, धुळे येथे कद. २६ एषप्रल, २०२२ रोजी करण्यात आले होते. सदर
कायगक्रिाच्या अध्यक्षस्थानी.डॉ. चचंतािणी देिकर, सहयोगी अषधष्ठाता, कृ षि िहाषिद्यालय, धुळे, प्रिुख पाहुणे, श्री.िनोज
दास,षजल्हा प्रबंधक, अग्रणी बँक,धुळे, श्री.षििेक पाटील,षजल्हा प्रबंधक,नाबाडग,धुळे, श्री.सुनीलकु िार राठी,प्रकल्प
उपसंचालक,आत्िा,धुळे, श्री.शांताराि िालपुरे, उपषिभागीय कृ षि अषधकारी,धुळे, डॉ. षिचलंद भंगे, सहा. उपयुक्त, पशुसि
ं धगन
षिभाग,डॉ.कदनेश नांद्र,े कायगक्रि सिन्ियक, कृ िी षिज्ञान कें द्र, धुळे, श्री.भदाणे,प्रकल्प अषधकारी िाषिि,धुळे, श्री.कदलीप
पाटील,अध्यक्ष,शेतकरी शास्त्रज्ञ िंच, श्री.षहतेंद्र षगरासे,उपाअध्यक्ष, शेतकरी शास्त्रज्ञ िंच, श्री.श्रीधर देसले,सहायक
प्राध्यापक,उद्यान षिद्या,कृ ििी,धुळे आदी िान्यिर उपषस्थत होते.
या िेळाव्याचे प्रास्ताषिक डॉ. कदनेश नांद्रे यांनी के ले, प्रास्तषिका िध्ये त्यांनी ककसान भागीदारी प्राथषिकता हिारी
अषभयान कायगक्रिाचा उद्देश, िहत्ि उपषस्थतांना अिगत करून कदले.तसेच शेतकरी शास्त्रज्ञ सुसािंदाचे िहत्ि अधोरे षखत
करून कृ षि षिज्ञान कें द्र राबिीत असलेल्या उपक्रिाषिियी िाषहती देत, यात जास्तीत जास्त शेतकऱयांनी सहभाग घेऊन
शाश्वत उत्पादनाकडे िाटचाल करािी असे आव्हान के ले.
राष्ट्रीयता स्तरािर िा. नरें द्रचसंग तोिर,कें द्रीय कृ षि एिं ककसान कल्याण िंत्री, भारत सरकार यांनी आभासी पटला
द्वारे ककसान भागीदारी प्राथषिकता हिारी अषभयानाचे उद्घाटन के ले.
श्री.शांताराि िालपुरे यांनी कृ षि षिभागाच्या षिषिध योजना षिियी िाषहती उपषस्थत शेतकरी, िषहला िगागला
करून कदली.श्री. सुनीलकु िार राठी यांनी स्िाटग प्रकल्पा षिियी िाषहती देत, आत्िा कायागलया िाफग त राबिीत असलेल्या
उपक्रिाषिियी िाषहती कदली. यासोबतच डॉ.षिचलंद भंगे, यांनी पशुसिधगन षिभागाच्या षिषिध योजने षिियी िाषहती देत
उपषस्थतांना िागगदशगन के ले. श्री.िनोज दास ि श्री. षििेक पाटील यांनी बँक अंतगगत योजने षिियी िाषहती उपषस्थतांना
अिगत करून कदली.
अध्यक्षीय िागगदशगनािध्ये डॉ.चचंतािणी देिकर यांनी शेतीिधील बदल स्िीकारत उत्पादन खचग कािी करून उत्पन्न
िाढ कसे करता येईल या कडे लक्ष देणे गरजेचे त्यासोबतच जषिनीचा पोत चांगला ठे िण्या करीत्या टप्पप्पयाटप्पप्पया सेंकद्रय शेती
उत्पादनाकडे लक्ष कें कद्रत करािे लागेल या कररता िहात्िा फु ले कृ षि षिद्यापीठ राबिीत असलेल्या उपक्रिाषिियी िाषहती
कदली.तसेच शेती सोबत शेतकऱयांनी उत्पन्न दुप्पपट करण्याकररता कृ षि ि कृ षि पूरक प्रकक्रया उद्योगाकडे िाटचाल करणे
आिश्यक आहे, त्यासाठी जास्तीत जास्त युिकांनी, शेतकरी, िषहला आदी यांनी सहभाग घ्यािा असे आव्हान के ले.
सदर शेतकरी िेळाव्यात िहाराष्ट्र शासन, कृ षि षिभाग पुरस्कार प्राप्त धुळे षजल्यातील शेतकऱयांचे सन्िान षचन्ह देत
उपषस्थत िान्यिरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला, यािध्ये श्री.शरद पिार,पढािद,चशंदखेडा, श्री.िाषल्िक पाटील, चांदे,धुळे,
श्री.कु िारचसंग पािरा,न्यू बोऱहाडी,षशरपूर आषण डॉ.नरें द्र भदाणे,सािोडे,साक्री यांचा सिािेश होता. तसेचे कृ षि षिज्ञान कें द्रा
िाफग त षिषिध कृ षि प्रकक्रया युक्त पदाथाांचे ि षिषिध कृ षि िाषहती पुषस्तका, घाडीपात्रीकें चे प्रदशगन दालन लािण्यात आले
होते. सदर कायगक्रिािध्ये धुळे षजल्यातील िषहला बचत गटाचे सदस्य, FPO चे सदस्य, शेतकऱयांनी िोठ्या संखेने सहभाग
नोंदिला.
या िेळाव्याचे संपूणग संचालन डॉ.धनराज चौधरी यांनी के ले तर आभार प्रदशगन डॉ. अषतश पाटील, यांनी िानले.
शेतकरी िेळािा यशषस्िते शेतकरी िेळािा यशषस्िते साठी डॉ.पंकज पाटील, श्री. जगदीश काथेपरु ी, श्री.रोषहत कडू , श्रीिती.
अिृता राऊत, श्री.जयराि गाषित, कु .प्राची काळे , कु . स्िप्नाली कौटे, श्री.स्िप्नील िहाजन, श्री. रिेश चशंद,े श्री.कु िार भोये,
श्री. िधुसूदन अषहरे , कृ षि षिभाग, आत्िा कायागलाचे अषधकारी, किगचारी यांचे सहकायग लाभले.
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