
"किसान भागीदारी प्रथमििता हिारी' हे वधाा जिल्ह्यातीऱ शतेिऱयाांसाठी ठरऱे 
फायदेशीर अमभयान 

 

 कृऴी वलसान कें द्र वेरवुया ल कृऴी तॊत्रसान व्मलस्थाऩन मॊत्रणा (आत्भा) 
माॊच्मा वॊमुक्त वलद्मभाने 'ककवान बागीदायी प्रथमभकता शभायी ' अॊतगगतददनाॊक २६ ल 
२७ एवप्रर ,२०२२ दोन ददलवीम ककवान भेऱाला आमोजित  कयण्मात आरा शोता . तवेच 
कृऴी प्रदळगनाचे आमोिन , चयखा बलन मेथे आत्भाच्मा मुट्मुफचॅनरलय राइव्श 
कामगक्रभावश प्रगतीळीर ळेतकऱमाॊचा वत्काय कयण्मात आरा. ५०० शून अधधक ळेतकयी , 
ळेतभिूय भदशरा आणण ग्राभीण मुलकाॊनी बेट देऊन ळेती तॊत्रसानावलऴमी सानाचे 
भूलमाॊकन केरे. 
 

 भाननीम जिलशाधधकायी श्रीभती पे्रयणा देळ भ्रताय, डीएवएओ श्री अननर इॊगऱे , 

ऩीडी आत्भाडॉ वलद्मा भानकय , एवटीए, काऩूव वलकाव वॊचारनारम डॉ. ददव्मा वशाये , 

कृऴी वलकाव अधधकायी श्री चव्शाण आणण केव्शीके ळास्त्रस डॉ. पे्रयणा धुभाऱ माॊच्मा 
शस्ते ककवान भेऱा ल प्रदळगनाचे उद्घाटन कयण्मात आरे .वदय प्रदळगनी दयम्मान २० 
दारने ठलण्मात अरी शोती. मालेऱी लधाग जिल्मातीर १७ ळेतकऱमाॊचा कामगक्रभात 
वत्काय कयण्मात आरा. बायत वयकायच्मा प्रभुख मोिनाॊची ळेतकऱमाॊना िाणील करून 
देणे आणण तऱागाऱात ळेतकऱमाॊना मभऱत अवरेलमा उऩरब्धी आणण पामद्माॊचे 
भूलमाॊकन कयणे शा मा अमबमानाचा उद्देळ शोता. 
 प्रायॊबी डॉ.वलद्मा भानकय माॊनी कामगक्रभाचा ऩरयचम करून ददरा ल ककवान 
भेऱाव्माची भादशती ददरी. मानॊतय भा.जिलशाधधकायी माॊनी ळेतकयी ल ग्राभीण बागातीर 
वभस्माॊलय बय देऊन वॊफॊधधत ळावकीम मोिनाॊची भादशती ददरी. ऩदशलमा ददलळीच्मा 
ताॊत्रत्रक वत्रात कृ. वल. के. चे कामगक्रभ वभन्लमक डॉ.जिलन कतोये माॊनी वोमाफीन , 

काऩूव, तूय वऩकाच्मा उच्च उत्ऩन्न देणाऱमा लाणाॊलय रष कें दद्रत केरे. डॉ.वलद्मा 
भानकय माॊनी ळून्म भळागत आणण वेंदद्रम काऩूव रागलड तॊत्रसानाफाफत भागगदळगन 
केरे.गयिेलय आधारयत ननमॊत्रण धोयण केलऱ कीटकनाळकाॊचा लाऩय आणण ऩमागलयणीम 
गैयलाऩय कभी कयण्माव भदत कयते एलढेच नव्शे तय नैवधगगक ळत्रूॊऩावून फचाल 
कयण्मावाठी ककभान कीटक रोकवॊख्मा याखण्माव भदत कयते , शे ऩीक वॊयषण ळास्त्रस 
डॉ. नीरेळ लझीये माॊनी स्ऩष्ट केरे , तवेच खयीऩ वऩकाॊभधीर कीड आणण योग 
व्मलस्थाऩनावलऴमी भादशती ददरी. एभवीडीवी व्मलस्थाऩक श्री दीऩक फेदयकय माॊनी 
ळेतकऱमाॊना यावामननक खत आणण खत ऩयलान्माॊवलऴमी भादशती करून ददरी. खयीऩ 



शॊगाभातीर त्रफमाणाॊच्मा उऩरब्धतेचा वध्माचा भुद्दा भशाफीि चे जि. व्मलस्थाऩक , श्री 
याठोडमाॊनी  शाताऱरा . प्रमोगळाऱा तॊत्रस श्री गिानन म्शवाऱमाॊनी खयीऩऩूलग ननमोिन 
आणण खयीऩ ऩीक रागलड तॊत्रसानाची भादशती ददरी. या. फी. कृ भ. , वऩऩयी मेथीर 
वशाय्मक प्रा. श्री. आकाळ रेफड ेमाॊनी तण ननमॊत्रण तॊत्रसानालय भागगदळगन केरे आणण 
श्री. व्शी.ऩी. धगयी माॊनी ऩीकननशाम योग व्मलस्थाऩन ऩद्धतीॊलय रष कें दद्रत केरे. 
भोदशभेच्मा दवुऱमा ददलळी एरडीओ , डॉ. मळलऩा भुन माॊनी प्राण्माॊचे आिाय आणण 
त्मालयीर ननमॊत्रण उऩामाॊची भादशती ददरी. जिलशा अग्रणी फॉकेचे जिलशा व्मलस्थाऩक 
श्री. लैबल रशाने माॊनी ऩीक किग आणण त्माची प्रकक्रमा मावलऴमी तऩळीरलाय भादशती 
ददरी. कृऴी वलद्मा ळास्त्रस डॉ. रुऩेळ झाडोड ेमाॊनी खयीऩ ऩीक रागलडीच्मा ननममभत 
ऩद्धतीॊवश ळेतीभध्मे काम कयाले आणण करू नमे माफद्दर भागगदळगन केरे आणण खयीऩ 
ऩीक ननमोिनालय रष कें दद्रत केरे. त्मानॊतय कृऴी अमबमाॊत्रत्रकी वलऴमतज्ज्स डॉ.ववलता 
ऩलाय, माॊनी टॅ्रक्टयची काऱिी आणण देखबार करून फीफीएप तॊत्रसानावॊफॊधीचे सान 
लाढलरे.नाफाडगचे जिलशा व्मलस्थाऩक श्री.प्रलीण भुऱे माॊनी कृऴी ऩामाबूत वुवलधा ल 
ननधी मोिना मालय भागगदळगन केरे आणण कामगक्रभाच्मा ळेलटी , फिाि पाऊॊ डळेनचे श्री 
प्रलीण धचव्शाणे माॊनी ळेतकयी उत्ऩादक कॊ ऩनी आणण व्मलस्थाऩन फद्दर भादशती ददरी.. 
  

  

कामगक्रभाच्मा वभायोऩ प्रवॊगी लधाग जिल्मातीर ळेतकयी माॊनी फद्दर भादशती 
ददरी.कामगक्रभाचे वूत्रवॊचारन आत्भा चेतारुका तॊत्रसान व्मलस्थाऩक श्री. ननयॊिन लऱशाड े 
माॊनी केरे तय आणण कृ. वल. के. ळास्त्रस, डॉ. अॊककता अॊगाईतकय माॊनी कामगक्रभाच्मा 
आमोिनावाठी ददरेलमा बयघोव वशकामागफद्दर वलग वलबाग , ळेतकयी आणण इतय 
कभगचायी माॊचे आबाय भानरे. 



 मा भोदशभेचा उद्देळ ळेतकऱमाॊना प्रधानभॊत्री पवर वलभा मोिनेतीर भुख्म 
मोिना ऩैरू िवे की मोिनेतीर तयतूद , ऩीक वुननजचचत कयण्माचे भशत्त्ल आणण 
मोिनेचा राब कवा मभऱलामचा मावलऴमी िागरूक कयणे शा आशे . 


