भॅनेज है दयाफाद व वनाभती माांच्मा सांमक्
ु त ववद्मभाने वनाभती मेथे आमोजजत
प्रशिऺण कामयक्रभ

“ Refresher Training Programme: Opportunities on value addition in
Agriculture Produce under ACABC”

प्रशिऺण कारावधी : 8 ते 11 जानेवायी 2018
याष्ट्रीम कृषऴ षलस्ताय व्मलस्थाऩन वॊस्था ( भॅनेज ) शै दयाफाद, शी याष्ट्रीम स्तयालयीर
कृषऴ

षलऴमक प्रशळषण वॊस्था अवन
ू तमाॊच्माभापफत दयलऴी, तमाॊच्मा वॊस्थेव्मततरयक्त इतय

याज्माभधीर प्रशळषण वॊस्था भध्मे “ Off Campus” प्रशळषण आमोजजत कयण्मात मेतात.
तमाचाचाचाच

क बाग हणशणून “Refresher Training Programme:

Opportunities on

value

addition in Agriculture Produce under ACABC” मा षलऴमालय दद. 8 ते 11 जानेलायी
2018 मा कारालधीत लनाभती नागऩुय मेथे प्रशळषण आमोजजत कयण्मात आरे शोते.
Agro Clinic and Agri Business Center (ACABC) शा कामफक्रभ कृषऴ आणण
ळेतकयी कल्माण भॊत्रारम, बायत वयकाय ल नाफाडफ माॊच्मा वॊमुक्त षलद्मभाने 9

षप्रर 2002

ऩावन
वॊऩण
तमाॊना
ू
ू फ बायतबय वरु
ु झारा. कृषऴ ऩदलीधयकाॊकडे अवरेरे कौळल्म ओऱखन
ू
गुणलत्ताऩूणफ खाजगी ळेती कयण्माव ल वॊफॊधधत षलस्ताय वेला दे ण्माव वषभ कयणे, तवेचाच
उद्मोजकता षलकाव ल स्लमॊयोजगाय गटाव चाचारना दे णे, अवा कामफक्रभाचाचा

प्रभख
ु उद्दे ळ आशे .

कृषऴ ककॊला ततवभ ऩदलीधय / ऩदषलका धायक मा

वी फीवी प्रशळषणाकरयता ऩात्र अवतात ल मा

भध्मे लमाचाची कोणतीशी अट नवते.

वी फीवी

प्रशळषण कामफक्रभ

(तनलावी स्लरूऩाचाचे) अवून वॊऩूणऩ
फ णे

भोपत अवते.

वदय प्रशळषणानॊतय

दोन भदशने कारालधीचाचे

प्रशळषणार्थमाांना तनमभाॊनुवाय लैमजक्तक अथला चाचभुतनशाम

कजफ ऩयु लठा कयण्मात मेते. मा भध्मे प्रकल्ऩ खचाचाफचाची कभार भमाफदा

क व्मक्तीगत प्रकल्ऩावाठ

रु. 20 राख ल गट प्रकल्ऩावाठ रु.100 राख अळी आशे . वदय प्रशळषण घेऊन 3 लऴफ ऩूणफ
झारेरे प्रशळषणाथी

उजळ्णी प्रशळषणा करयता ऩात्र अवतात.

मानव
ु ायचाच 3 लऴफ ऩूणफ झारेल्मा प्रशळषाणार्थमाफकरयता, भॅनेज शै दयाफाद ल लनाभती नागऩयू
माॊच्मा वॊमक्
ु त षलद्मभाने, लनाभती नागऩयु मेथे ददनाक ८ ते ११ जानेलायी २०१८ मा कारालधीत
“Opportunities of

Value Addition

in Agriculture Produce” मा षलऴमालय उजऱणी

प्रशळषण कामफक्रभ आमोजजत कयण्मात आरा. मा प्रशळषण कामफक्रभात भशायाष्ट्र, उत्तयप्रदे ळ ल बफशाय मा
याज्मातीर प्रशळषणाथी उऩजस्थत झारे.

प्रशळषण कामफक्रभाच्मा उद्घाटनाकयीता लनाभती वॊस्थेच्मा लरयष्ट्ठ

प्रळावन ल रेखा अधधकायी श्रीभती वल
ु णाफ ऩाॊड,े वशा. प्राध्माऩक डॉ. ककळोय लाघभाये ल लरयष्ट्ठ व्माख्माते
श्री. ऩी.

न. याऊत तवेचाच मा प्रशळषणाचाचे प्रशळषण वॊचाचारक तथा प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩक ( वी फीवी)

डॉ.

फी लें कट याल भॅनेज शै दयाफाद ल श्रीभती वीभा भड
ुॊ रे, प्रशळषण वभन्लमक लनाभती नागऩयु शे प्राभख्
ु माने
उऩजस्थत शोते.
मा कामफक्रभाचाची रूऩये खा तवेचाच मा प्रशळषनाचाचे भशतल डॉ फी लें कट याल माॊनी वभजलन
ू वाॊधगतरे.
मा प्रशळषणाभध्मे कडूतनॊफाच्मा झाडाऩावन
फनषलण्मात मेणाऱ्मा जैषलक लस्तचाच
ॊू े भशतल, योऩलादटकाचाचे
ू
कृषऴभध्मे काम भशतल आशे ?,

ये ळीभ व्मलस्थाऩन , ऩळल
ै मकीम षलसान, दग्ु धळाऱा व्मलस्थाऩन,
ु द्

कुक्कुटऩारन आणण भतस्मऩारन इतमाददॊवायख्मा षलऴमाॊलय व्माख्माताॊचाचे भागफदळफन दे ण्मात आरे.

तमाचाच फयोफय नागऩयु जलऱून ३० की. भी. अॊतयालय वालरी मा दठकाणी अवरेरे श्री ये ड्डी
माॊच्मा, आधुतनक ऩद्धततने तमाय केरेल्मा “डेअयी पाभफ” लय षेत्रीम बेट आमोजजत केरेरी शोती.
हणशळीॊच्मा ळेणाचाचा उऩमोग करून फनषलरेरे

गाई

गोफय गॅव मतु नट..... जैषलक खत..... तवेचाच वाठलन
ु ठे लरेल्मा

गोफय गॅवचाचा लाऩय करून चाचारषलण्मात मेत अवणाये ऩॊऩ मा वलफ फाफी प्रशळषणार्थमाफना प्रतमष फघता
आल्मा. षलळेऴतलाने हणशळीॊच्मा तमाच्मा दै नदॊ दन जीलनात शोत अवणाऱ्मा फदरालय/शारचाचारीॊलय रष
ठे लण्माकरयता तमाॊच्मा गळ्मात वेन्वय अवरेरे ताईत ल तमाचाचे भोफाइरलरून शोत अवरेरे वतनमॊत्रणदे णखर
प्रतमष फघता आरे. षलळेऴकरून गाई-हणशळीकरयता तमाय केरेरे जस्लशभॊग ऩर
ू चाचा उऩमोग प्रतमषरयतमा शोत
अवताना वलफ प्रशळषणार्थमाफना फघता आरे.
श्री ये ड्डी माॊनी नलीन नलीन प्रमोग कयीत ल आरेल्मा अनब
ु लातन
ू वाकायरेल्मा वलफवभालेऴक
बव्म डेअयी पाभफचाचे वलफ प्रशळषणाथीनी कौतक
ु केरे, तवेचाच प्रशळषणार्थमाफनी षलचाचायरेल्मा ळॊकाॊचाचे दे णखर
श्री ये ड्डी माॊनी वभऩफक वभाधान केरे.
तवेचाच

वी फीवी च्मा प्रशळषणाथी अवरेल्मा श्रीभती प्रणारी ळेलाऱे माॊनी स्लत: फॉक भधून

कजफ घेलन
ू उबायरेल्मा गोंडखैयी मेथीर ऩॉशरशाउवराशी बेट दे ण्मात आरी.
तवेचाच
श्री ऩी.

ळेलटच्मा

ददलळी

लानाभातीचाचे

भ.शळलणकय ल लरयष्ट्ठ व्माख्माते श्री. ऩी.

अप्ऩय

वॊचाचारक

ज.

या.

याठोड,

उऩवॊचाचारक

न. याऊत तवेचाच भॅनेज शै दयाफादचाचे डॉ फी लें कट याल

ल लनाभातीच्मा प्रशळषण वभन्लमक श्रीभती वीभा भड
ुॊ रे
प्रशळषणाचाचा तनयोऩ वभायॊ ब केरा .

श्री

माॊच्मा शस्ते प्रभाणऩत्र षलतयीत करून

श्री. ये ड्डी भागयदियन कयताांना

दध
ू सांकरन

गाई म्हिी करयता जववशभांग ऩर
ू

म्हिी करयता िेड

फामोगॅस प्रकल्ऩ

सेंद्रिम खते

ऺेत्रीम बेट : ये ड्डी पाभय, सावरी जजल्हा नागऩयु

