
कृषि षिज्ञान कें द्र, धुळे येथे मषिला षकसान षििस संपन्न 

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी अतंर्गत कृषी महाविद्यालय, धळेु आवि  कृषी विज्ञान कें द्र, धळेु यांच्या 

संयकु्त विद्यमाने राष्ट्रीय मवहला वकसान विनाच्या वनवमत्ताने मवहला कृषी उद्योजकता विकास अतंर्गत िगु्ध व्यिसाय ि 

आिळा प्रविया उद्योर् या विषयािरील चचागसत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. 

सध्याच्या कोरोना (Covid-१९) पररवथितीमध्ये प्रत्यक्ष कें द्रािर प्रविक्षि घेि े िक्य नसल्याने इटंरनेट 

आवि थमाटगफोनच्या माध्यमातनू झमू अपँ द्वारे सिर चचागसत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. 

उिघाटन प्रसंर्ी अध्यक्ष थिानािरून मार्गििगन करतांना महात्मा फुले कृवष विद्यापीठ राहुरीचे संचालक, 

विथतार विक्षि तिा संिोधन मा. डॉ. िरि र्डाख  म्हिाले वक, इतर के्षत्रांप्रमाि ेमवहलांचे ितेी के्षत्रातील योर्िान 

आवि महत्ि अनन्य साधारि आह.े कृषी के्षत्रातील प्रमखु िक्ती स्त्री िक्ती असल्यामळेु त्या घते असलेल्या श्रमांची 

जािीि ठेिनू त्यांना महत्त्ि िेऊन त्यांचे सबलीकरि करिे महत्त्िाचे आह.े सीड बँक जननी श्रीमती राहीबाई पोफरे, 

कृषी उद्योवजका थिाती विरं्ाडे यांच्यासारख्याच कतुगत्ििान मवहलांचे उिाहरि िऊेन त्यांनी मवहलांचे मनोबल 

िाढविले तसेच महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी ने विफारस केलेली एकावत्मक ितेी पद्धती ज्यामध्ये  प्रविया 

उद्योर् आवि िगु्धव्यिसायाला अवधक महत्त्ि आह ेअिा पद्धती आत्मसात करायला हव्यात असे आिाहन केले. 

कायगिमाला प्रमखु उपवथिती म्हिनू लाभलेले महात्मा फुले कृवष विद्यापीठ राहुरीचे  अवधष्ठाता(कृषी) ि 

संचालक विक्षि,  मा.डॉ. अिोक फरांिे आपल्या मनोर्तात म्हिाले वक, ग्रामीि भार्ातील ८० टक्के पेक्षा अवधक 

मवहला या ितेीमध्ये कायगरत आहते. कृषक मवहला ज्ञानी आवि कुिल आहते. अिागजगनासाठी त्या कुटंुबाचा किा 

होऊन भक्कमपि ेउभ्या आहते. भारतीय ितेीचा चेहरामोहरा बिलायचा असेल तर मवहलांना प्रोत्साहन ििे ेर्रजचेे 

आह ेआवि त्यासाठी अिा प्रकारचे “विन” साजरा होि ेआिश्यक आह.े  

कायगिमास उपवथित असलेले कृषी महाविद्यालय, धळेुचे सहयोर्ी अवधष्ठाता, मा. डॉ. वचंतामिी ििेकर 

आपल्या मार्गििगनात म्हिाले वक, कृषी विज्ञान कें द्र धळेु आवि कृषी महाविद्यालय धळेु ह े नेहमी एकत्र येऊन 

ितेकऱयांसाठी विविध उपिम राबवित असते. प्रामखु्याने covid-19 Lockdown मध्ये ज्या िवेबनार िृंखलेचे 

आयोजन करण्यात आले त्यातील ५० ि े प्रविक्षि आज “राष्ट्रीय मवहला वकसान” विनाच्या विििी संपन्न झाले. 

त्याबाबत सिग िास्त्रज्ञांचे त्यांनी अवभनंिन केले. 

कृषी विज्ञान कें द्र, धळेु चे कायगिम समन्ियक डॉ. विनेि नांद्र ेयांनी आपल्या प्रथतािनेतनू कृषी विज्ञान कें द्र 

धळेु मवहलांसाठी राबवित असलेल्या उपिमांचा आढािा घतेला. कृषी उद्योजकतेच्या माध्यमातनू मवहला 

आत्मवनभगर होि े सहज िक्य असल्याचे ते म्हिाले. यासाठी विविध मवहला यिोर्ािा यांचा संिभग िऊेन त्यांनी 

सहभार्ी मवहलांना प्रोत्सावहत केले. नव्याने येऊ पाहिाऱया थटाटग- अप  संकल्पनेबाबत ओळख करून त्यातील 



संधींबाबत मवहला ि यिुकांना मार्गििगन केले. उद्योजकते मध्ये पिन व्यिथिा समजािनू घिे ेअवधक महत्त्िाचे आह.े 

बचत र्ट पातळीिर डावळंब सरबत  प्रविया, घरपोच भाजीपाला विपिन प्रिाली इत्यािींबाबत त्यांनी मार्गििगन केले 

कृषी विज्ञान कें द्र, धळेु च्या विषय वििेषज्ञ, अमतृा राऊत यांनी आिळा प्रविया ि त्या उद्योर्ातील संधी  

तसेच  विषय वििेषज्ञ, डॉ. धनराज चौधरी, यांनी िगु्ध व्यिसाय  ि त्या उद्योर्ातील संधी  या विषयािर सखोल 

मार्गििगन केले. 

सिर कायगिमास महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येिील प्रसारि अवधकारी डॉ. पंवडत खडे तसेच 

विभार्ीय विथतार कें द्र धळेु येिील डॉ. मरुलीधर महाजन ह ेिखेील उपवथित होते. 

कृवष  विज्ञान कें द्राचे डॉ. पंकज पाटील यांनी आभारप्रििगन केले तर डॉ. धनराज चौधरी यांनी सतू्रसंचान 

केले. 

सिर कायगिमाच्या यिथिीतेसाठी कृवष  विज्ञान कें द्राचे श्री. जर्िीि कािेपरुी, श्री. रोवहत कडू,  डॉ. अवति 

पाटील,  सौ. प्राची काळे,  सौ. थिप्नाली कौटे,  श्री. थिप्नील महाजन,  श्री. जयराम र्ावित,  श्री. बाळू िाघ,  श्री. 

रमिे वििं,े  श्री. कुमार भोये,  श्री. मधसुिून अवहरे,  श्री. यिितं मासळेु,  श्री. जीिन राि ेयांचे वििषे सहकायग 

लाभले.   

 

महात्मा फुले कृवष विद्यापीठ राहुरीचे संचालक, विथतार विक्षि तिा संिोधन मा. डॉ. िरि र्डाख उपवथित 

मवहलांना मार्गििगन करताना 


