ठाणे जिल्हा कृषी महोत्सवाचे उदघाटन आि राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते डोंबिवलीत
सावळाराम महाराि क्रीडा संकुल येथे पार पडले
शेतकऱ्यांच््य पिकयलय ्ोग्् हमीभयव ममळयवय म्हणून

राज्य सरकारचे कसोशीने प्रयत्न –राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण

ठयणे दि ७: रयज््यतील शेतकऱ्यांच््य पिकयलय ्ोग्् हमीभयव ममळयवय म्हणन
ू मख्
ु ्मांत्री िे वेंद्र
फडणवीस ्यांच््य नेतत्ृ वयखयलील आमचे सरकयर प्र्त्न करीत असन
ू शेतकरी सन्मयन ्ोजनेची ठयणे
जजल्ह््यत उत्तम अांमलबजयवणी करण््यत ्ेईल असे बांिरे , वैद््की् मशक्षण रयज््मांत्री रवीांद्र चव्हयण
्यांनी सयांगितले. ते आज डोंबबवलीत जजल्हहय कृषी महोत्सवयच््य उद्घयटनप्रसांिी बोलत होते. ११
फेब्रव
ु यरीि्ंत डोंबबवलीच््य सयवळयरयम महयरयज म्हयत्रे स्टे डी्म ्ेथे हय महोत्सव सरु
ु रयहणयर आहे .
महोत्सवयचे उद्घयटन िीि प्रज्वलनयने झयले.

्यवेळी जजल्हहय िररषि अध््क्षय मांजष
ु य जयधव, कल्ह्यण डोंबबवली महयिौर पवननतय रयणे, कृषी सभयिती
उज्वलय िळ
ु वी, मदहलय बयलकल्ह्यण सभयिती िशशनय ठयकरे , जजल्हहय कृषी अधीक्षक अांकुश मयने,
आत्मयचे प्रकल्हि सांचयलक िी एम चयांिवडे हे उिजस्थत होते.

शेतकऱ्यांनय िट स्थयिन करण््यसयठी शयसन मित करीत असते, ्य मयध््मयतन
ू त््यांनय त््यांचय पवकयस
करतय ्ेणे शक्् आहे असे सयांिन
ू रवीांद्र चव्हयण ्यांनी शेतकऱ्यांशी सांबगां धत ्ोजनयांचय मोठ््य
प्रमयणयवर लयभ घ््यवय असे सयांगितले. शेतीमध््े मोठ््य प्रमयणयवर पवपवध प्र्ोि सरु
ु असन
ू
शेतकऱ्यांनी ्य सांशोधनयचय फय्िय करून घ््यवय. वयांिणीमध््े फुलणयऱ्य िल
ु यबयची पविे शयत नन्यशत
होते त््यप्रमयणे

जजल्ह््यतील इतरही शेतकऱ्यांनी फुशेती व भयजीियलय लयिवड मोठ््य प्रमयणयवर

करयवी असे आवयहनही त््यांनी केले. बिलयिरू िररसरयत मोिऱ्यची मोठ््य प्रमयणयवर लयिवड होते िरां तु
शेतकरी बयजयरिेठेत वेळेवर िोहचू शकत नयही असेही ते म्हणयले.

मांजुषय जयधव ्यप्रसांिी म्हणयले की डोंबबवलीतील ्य कृषी महोत्सवयलय िे खील चयांिलय प्रनतसयि ममळे ल
अशी आशय आहे . वयडय िररसरयतील पिकपवल्ह्य जयणयऱ्य भयतयलय आरोग््यच््य दृष्टीने िे खील महत्व

असल्ह्यने डॉक्टसशसद्
ु धय ्यची िखल घेतयत असे सयांिन
ू त््य म्हणयल्ह्य की, शहयिरू भयियत होणयऱ्य
भें डीची नन्यशत िरिे शयत होते ही जजल्ह््यच््य दृष्टीने समधयनयची िोष्ट आहे .

शेतकऱ्याचा सन्मान
्ेत््य १४ फेब्रव
ु यरीलय होणयऱ्य रयज््स्तरी् कय्शक्रमयत कृषी िरु स्कयर ममळयलेल्ह्य कैलयस रयघो बरयड,
शहयिरू , दिलीि बयबयजीरयव िे शमख
ु , वयांिणी, लक्षमण िांिय ियिी, शहयिरू , पवनय्क मयरुती िोटे ,
पवज्य अरपवांि िोटे , ्यांचय रवीांद्र चव्हयण ्यांच््य हस्ते सन्मयन करण््यत आलय. ्यमशवय् आत्मय
अांतिशत िट रयजमयतय शेतकरी स्व्ांसहय्तय िट, कृपषभष
ू ण शेतकरी स्व्ांसहय्तय िट, समथश सेंदद्र्
भयजीियलय उत्ियिक िट, सप्तशि
ांृ ी शेतकरी िट ्यांचयिे खील सन्मयन करण््यत आलय. त््यचप्रमयणे
कल्ह्यण, शहयिरू , मरु बयड मधील ३१ शेतकऱ्यांनय िे खील िौरपवण््यत आले.

कृषी प्रदशशनाचे आकषशण

्यवेळी कृषी प्रिशशनयत ३० ियलने शयसनयच््य पवभयियांची असतील तर २५ कृषी ननपवष्टय, ५ ियलने कृषी
तांत्रज्ञयन, ३० ियलने िह
ु ी,व अवजयरे , त््यचप्रमयणे ५५ ियलने ही
ृ ोि्ोिी वस्त,ू ५ ियलने कृषी ्ांत्रसयमग्र
धयन््े, व खयद््िियथे ्यांची असतील. नयमवांत कांिन््यांचय ्यत समयवेश असेल.
्य कृषी महोत्सवयत पवपवध िररसांवयि, चचयश सत्रे, प्रिशशने ्यांचे आ्ोजन करण््यत आले आहे .

