
           गरीब कल्याण सम्मेऱन ळ  खरीप पळूव  ऴतेकरी मेलाळा उत्साहात संपन्न 

         डॉ. ऩंजाफयाल देळभुख कृषऴ षलद्माऩीठ, अकोरा अतंगगत कृषऴ षलसान कें द्र, वेरवुया, जजल्शा 
लधाग ल नांदी पाउंडळेन मांच्मा वंमुक्त षलद्मभाने ३१ भे, २०२२ योजी खडकी, तारुका वेरू मेथे 
गयीफ कल्माण वंभेरन ल खयीऩ ऩूलग ळतेकयी भेऱाला कामगक्रभ भा. खावदाय श्री. याभदावजी तडव 
मांच्मा उऩजथथतीत उत्वाशाने वंऩन्न झारा.  वदय कामगक्रभाच ेउदघाटन कृषऴ जगतेच ेप्रणेते डॉ. 
ऩंजाफयाल देळभुख ल शळषण तस वषलत्रीफाई पुरे मांच्मा प्रततभेच ेऩूजन करून कयण्मात आरे. 
कामगक्रभा दयम्मान फशुवंख्मेने ळतेकयी, भहशरा ल ग्राभीण मुलक-मुलती वशबागी झारे. कामगक्रभाच े
भशत्ल ल रूऩयेऴा वभजालत प्रबायी कामगक्रभ वभन्लम डॉ. प्रेयणा धभुाऱ मांनी प्राथताषलक केरे. 
         वंऩुणग बायत देळात आझादी का अभतृ भशोत्वल वाजया कयण्मात मेत आशे. मा 
भशत्त्लाच्मा प्रवंगी भाननीम ऩंतप्रधान मांनी बायत वयकायच्मा भंत्रारमे ल षलबागांच्मा षलषलध 
मोजना ल कामगक्रभांच्मा राबार्थमाांळी वंलाद वाधरा. मा भध्मे प्रधानभंत्री आलाव मोजना (ग्राभीण 
आणण ळशयी दोन्शी), प्रधान भंत्री ककवान वन्भान तनधी, प्रधान भंत्री उज्जज्जलरा मोजना,  ऩोळन 
अशबमान, प्रधान भंत्री भात ृलंदना मोजना,थलच्छ बायत शभळन (ग्राभीण आणण ळशयी दोन्शी), जर 
जीलन शभळन आणण अभतृ, प्रधानभंत्री थलतनधी मोजना, एक याष्ट्र एक येळन काडग, प्रधानभंत्री 
गयीफ कल्माण अन्न मोजना, आमुष्ट्भान बायत ऩीएभ जन आयोग्म मोजना, आमुष्ट्भान बायत शेल्थ 
अडँ लेरनेव वेंटय प्रधानभंत्री भुद्रा मोजना. मा मोजनांभध्मे अनेक मोजनांच्मा राबार्थमाांची वंख्मा 
कयोडोभध्मे आशे. वदय कामगक्रभ प्रवंगी भाननीम ऩंतप्रधान मांनी ककवान वन्भान तनधीचा ११ ला 
शप्ता देखीर षलतरयत केरा. भाननीम ऩंतप्रधान जहशडडओ कॉन्पयजन्वंगद्लाये देळबयात ऩवयरेल्मा 
काशी राबार्थमाांळी वंलाद वाधरा. दयूदळगनच्मा याष्ट्रीम आणण प्रादेशळक लाहशन्मांलय याष्ट्रीम 
वंभेरनाच ेथेट प्रषेऩण कयण्मात आरे. MyGov द्लाये याष्ट्रीम कामगक्रभ लेफकाथट कयण्माची 
तयतूद देखीर कयण्मात आरी शोती, इतय वोळर भीडडमा चॅनेर, मूट्मूफ, पेवफुक, ट्षलटय, इंथटाग्राभ 
इत्मादींद्लाये देखीर कामगक्रभ प्रवारयत कयण्मात आरा.  
       ळतेकऱमांनी षलषलध ळावकीम मोजनांचा राब घेऊन थलतःच ेयाशणीभान उंचलाले, भुरांना 
शळक्षषत फनलून एक चांगरे नागरयक फनलाले. मावाठी ळावन वतत ऩाहठंफा देत आशे. मावाठी 
गयज आशे आऩल्मा इच्छाळक्तीची ज्जमाभुऱे आऩण आऩर गालच नाशी तय आऩरा वंऩूणग जजल्शा 
षलकशवत करू ळकतो. प्रत्मेक नागरयकांची अन्न, लथत्र, तनलाया मा भूरबूत गयजा ऩूणग कयणे अवे 
उहिष्ट्ट ळावकीम मोजनांच ेआशे, तवेच ळतेीभध्मे आऩण वलग षऩके घेतो ऩयंतु षऩकांना कोणत्मा 
ऩोऴक गोष्ट्टींची आलश्मकता आशे शे आऩण भाती ऩयीषण करून जाणून घेऊ ळकतो. अवे 
वंफोधन भा. खावदाय वाशेफ मांनी केरे. 
         आऩल्मा बषलष्ट्माच ेशळल्ऩकाय आऩणच आशोत. आऩल्मारा नलीन काशीतयी कयण्मावाठी 
एकत्रत्रत मेण्माची आलश्मकता आशे. ळावकीम कामगक्रभ शे नागरयकांच्मा हशताथग अवतात त्मांचा 



राब घेऊन आऩण आऩल्मा ळतेीची प्रगती करू ळकतो. तवेच ळतेी ल ळतेी तनगडडत तनषलष्ट्ठा 
उऩरब्धता माफिर ची भाहशती प्रभुख अततथी डॉ. अतनर इंगऱे, जजल्शा अधीषक कृऴी अधधकायी 
मांनी केरे. तांत्रत्रक वत्रा दयम्मान कऩाळी ल वोमाफीन षऩकातीर कीड ल योग तनमंत्रण माफिर डॉ 
तनरेळ लझीये, ऩीक वंयषण षलऴमतस मांनी भहशती हदरी, वयी-लयंफा रागलड ऩद्धती च ेभागगदळगन 
कृषऴ अशबमांत्रत्रकी षलऴमतस डॉ. वषलता ऩलाय तय बाजीऩारा रागलड तंत्रसान माषलऴमी कांचन 
तामड,े उद्मानषलद्मा षलऴमतस मांनी भागगदळगन केरे. भुख्म ऩीक रागलड ल भाती ऩयीषण ऩध्दत 
माफिर प्रमोगळाऱा तंत्रस श्री. गजानन म्शवाऱ मांनी भाहशती हदरी. कामगक्रभा दयम्मान भा. 
खावदाय मांच्मा शथते ळावकीम मोजनांच ेराबाथी वयरा दधुफऱे, भेघा नागऩुये, प्राणणता उईके ल 
अतनता ऩोशये मांचा वत्काय कयण्मात आरा.  
         वदय कामगक्रभाकरयता लधाग जजल्मातीर वेरू, आष्ट्टी, कायंजा, आली, देलऱी, हशगंणघाट ल लधाग 
मा तारुक्मातीर ळतेकयी फांधल ल बधगनींनी उत्थपूतग प्रततवाद हदरा. उऩजथथतांना तांत्रत्रक 
भागगदळगना वोफत बोजनाचा देखीर आथलाद घेतरा. वदय कामगक्रभाच ेवूत्रवंचरन षलथताय शळषण 
षलऴमतस डॉ. अकंकता अगंाईतकय मांनी तय नांदी पाउंडळेन च ेहमलथथाऩक श्री. षलनोद घुरे मांनी 
वलाांचे  आबाय भानरे. कामगक्रभच्मा थेट प्रषेऩण कयीता ऩामर उजाड े, वभीय ळखे, भाधयुी डपाड े
ल गजेंद्र भानकय मांनी भदत केरी. कामगक्रभाच्मा मळथलीतेकरयता कृषऴ षलसान कें द्र ल नांदी 
पाउंडळेन च्मा वलग चभू ने मोगदान हदरे. 

  



 


