ळेऱीऩारन उद्मोजकता प्रभाणऩत्र अभ्मावक्रभ
ददनाॊक २१ पेब्रल
ु ायी ते २२ भार्च, २०२२

शोतकरू
उद्मोजकाॊवाठी
वुलणचवॊधी

नोंदणी करण्याकररता लऱिंक:
https://forms.gle/4ubNibnRDVzBBbUH8

क्राॊततसवॊश नाना ऩाटीर ऩळल
ु ैद्मकीम भशावलद्मारम,
सळयलऱ, ता- खॊडाऱा, जज. वाताया

प्रेयणा्थान

भशायाष्ट्र ऩळु ल भत्स्म वलसान वलद्माऩीठ, नागऩयू
क्राॊततसवॊश नाना ऩाटीर ऩळल
ु ैद्मकीम भशावलद्मारम,
सळयलऱ, ता- खॊडाऱा, जज. वाताया
आमोजक

कनचर (डॉ.) प्रा.
ए.एभ. ऩातुयकय
भा.कुरगुरू
भऩभवलवल नागऩूय
............................
प्रा.डॉ. अतनर सबकाने
भा. वॊर्ारक वल्ताय
सळषण, भऩभवलवल
नागऩयू
प्रा.डॉ. सळयीऴ उऩाध्मे
भा. वॊर्ारक सळषण
आणण अधधष्ट्ठाता
भऩभवलवल नागऩूय
प्रा.डॉ. तनतीन कुयकुये
भा.वॊर्ारक वॊळोधन,
भऩभवलवल नागऩूय

वभन्लमक

डॉ. वलराव आशे य
भा. वशमोगी अधधष्ट्ठाता

डॉ. याजु ळेराय

डॉ. वलश्लाव वाऱुॊके
उऩवॊर्ारक वॊळोधन
वश - वभन्लमक

डॉ. तेजव ळेंडे

डॉ. गोकुऱ वोनलणे
वलऴम वलळेऴस

डॉ. वाईनाथ बोकये

प्रसळषणात कोण वशबागी शोऊ
ळकेर?
ळेतकयी, ळेऱीऩारक, भदशरा फर्त गट,
व्मालवातमक, ऩळु ऩमचलेषक, ऩळुलद्
ै मक
वलद्माथी

डॉ. फाऩयू ाल कदभ

प्रसळषण
ळल्
ु क
रु. ५००० /-

प्रसळषण ळल्
ु क रु. ५००० /- प्रती व्मक्ती बयण्मावाठी फॉक खाते तऩळीर
खाते क्रभाॊक ११५३९२६७०९७ (11539267097)
खातेधायकार्े नाल Pay & Accounts Officer, KNPCVS, Shirwal
फॉक: ्टे ट फॉक ऑप इॊडडमा, सळयलऱ IFSC : SBIN0002178
वॊऩकच क्रभाॊक
डॉ. गोकुऱ वोनलणे
८७९६४४८७०७

डॉ. याजु ळेराय
७९७२२६०४०९

डॉ. तेजव ळेंडे
९९७०८३२१०५

डॉ. वाईनाथ बोकये
९८५००६६९८६

डॉ. फाऩूवाशे फ कदभ
९७६२५०५८६६

प्रसळषणार्ी भूऱ उदिष्ट्टे :
•

मळ्ली ळेऱीऩारन

उद्मोजक तनभाचण कयणे
•

प्रलऴसणाथी मयाादा: २५ प्रलऴसणाथी
(प्रथम येणाऱ्याश प्राधान्य)

ग्राभीण बागातीर
ऩळऩ
ु ारकाॊर्ा आधथचक
तवेर् वाभाजजक ्तय

प्रलऴसणाची ककमान ऩात्रता: १० ळी ऩाश

प्रलऴसणाची ळेल: कायााऱयीन ददळऴी
१०.३० ते दऩ
ु ारी ०४.०० ऩयंत राषीऱ

उॊ र्ालणे
•

दध
ू ल भाॊव उत्सऩादन
लाढलन
ू दे ळाच्मा आधथचक

वलकावाव र्ारना दे णे
•

भदशरा ल नलतरुणाॊर्े

प्रमाणऩत्राशाठी ककमान ८० %
उऩस्थथती बिंधनकारक अशेऱ
राषण्याची ळ जेळणाची व्यळथथा
थळखचााने कराळी ऱागेऱ

ळेतीऩूयक उद्मोगावाठी
वळक्तीकयण

्लमॊतनबचय उद्मोजकता
वलकाव, नावलन्मऩूणच ळेऱी
उत्सऩादनार्ी तनसभचती, जाततलॊत
ळेळमाॊर्ी ऩैदाव ल वलकाव,
ळेऱी प्रषेत्रालय बेट, र्ाया
तनसभचती तवेर् र्ाया फॉकेर्े
भशत्सल, मळ्ली ळेऱीऩारकाॊळी
वुवॊलाद, प्रकल्ऩ अशलार
तनसभचतीवाठी भदत

व्माख्माने

प्रात्समक्षषके

• ऴेलीऩाऱनाचे मषत्ळ

• ऴेळ्यािंच्या प्रमख
ु जाती ओलखणे

• ऩैदाऴी ऴेळ्याची आणण बोकडाची ननळड

• ऴेळ्याशाठी खाद्य घटकािंची ओलख

• ऴेळ्याच्या वळवळध जाती आणण त्याची
उऩयक्
ु तता
• ऴेळ्यामधीऱ वळवळध ऩैदाश ऩद्धती
• ऴेळ्यािंचे खाद्य व्यळथथाऩन

• ऴेलीमधीऱ खाद्य प्रकिया तिंत्रहान
• ऱशीकरण ळ आरोग्य व्यळथथाऩन
• जिंतनाऴन ळ गोचीड ननमऱ
ुा न
• ऴेलीमधीऱ दध
ु ाचे मषत्ळ
• ऴाथत्रीय गोठा बािंधणी
• ऴेळ्यािंचे व्यळथथाऩन

• ऴेळ्यािंचे प्रजनन व्यळथथाऩन

• दध
ु ाल ळ गाभण ऴेळ्यािंचे व्यळथथाऩन
• ऴेलीमधीऱ माज ओलख तशेच माज
एकत्रत्रकरणचे मषत्ळ

• ऴेलीमधीऱ कृत्रत्रम रे तन
• ऴेळ्यािंतीऱ आजार ळ त्याळरीऱ उऩाय
• रक्त ऱघळीतून आजाराची तऩाशणी

• बदऱत्या ळाताळरणाचा ऴेलीऩाऱनाळर
षोणार ऩररणाम
• वळमा व्यळथथाऩन

• ऩैदाऴीशाठी ऴेळ्याची आणण
बोकडाची ननळड
• चारा उत्ऩादन ळ चारा चि
• चारा प्रकिया

• गोठा उभारताना जागेची ननळड,
रचना
• ऴेळ्यािंना ओलख गचन्ष दे णे
• खरु तऩाशणी
• दाताळरून ळय ओलखणे

• करडािंचे ऴारीररक ळजन ळद्ध
ृ ीदर
तऩाशणे, ळजन घेणे
• औवध, जिंतनाऴक दे णे
• नोंदळह्या ठे ळणे

• ऴेळ्यामधीऱ माज ओलखणे
• आजारी ऴेली ओलखणे

• दध
ु ाचे ऩाश्चरीकरण
• शग
ु िंधी दध
ु ननलमाती
• खळा, चीज, ऩनीर ननलमाती

• कत्तऱ करण्याची प्रकिया ळ
मािंशाची गुणळत्ता तऩाशणी

• शळा शामान्य रोग, प्रथमोऩचार

• मल्
ु यळगधात मािंश ननलमाती

• ऴेळ्यािंचे मािंश गुणळत्ता उत्ऩादन

• प्रत्यस ऩऴध
ु न प्रसेत्राळर दररोज
२-३ ताश काम

• शिंिामक आजार

• थळच्छ दध
ु ननलमाती
• ऴाशन ऩरु थकृत योजना
• ऴेली वळऩणन

• ऴेलीऩाऱनाचे अथाऴाथत्र इत्यादद ळ इतर
अनऴ
ु िंगगक वळवय

• ऴेलीऩाऱनाचे अथाऴाथत्र

