
२२ तते २४ एपपपप्रिल दप्रिम्ययान ककोकण फळते महकोत्सव आयकोपजित कप्रिण्ययासयाठठ
जिठटठडठसठचते बकोटटपनकल सकोसयायटठ ऑफ गकोवयाशठ सहकयायर

पपहल्ययायांदयाच गकोवया पयरटन पवकयास महयामयांडळ (जिठटठडठसठ) आपण बकोटटपनकल सकोसयायटठ ऑफ गकोवया व त्ययायांचते महकोत्सव 
भयापगदयाप्रि ययायांच्यया ककोकण फळते महकोत्सव आयकोपजित कप्रिण्ययासयाठठ भयापगदयाप्रिठ कप्रिण्ययात आलठ आहते. हया वयापररक महकोत्सव २२ तते 
२४ एपपपप्रिल २०१६ दप्रिम्ययान कयां पयाल, पणजिठ यतेथते भप्रिवलया जियाणयाप्रि आहते. बयागयायतठ पवजयान पवदयापठठ- बयागलककोट, डठबठएस 
ककोकण कक रठ पवदयापठठ, दयापकोलठ, शतेतठ पवजयान पवदयापठठ धयाप्रिवयाप्रि आपण बबेंगळळर, आयसठएआप्रि- सठसठएआप्रिआय, एलया- 
गकोवया, शतेतठ सयांचयालक मयांडळ आपण इतप्रि सयांस्थया यया महकोत्सवयात सहभयागठ हकोणयाप्रि अससन त्ययाबप्रिकोबप्रिठनते फळ उत्पयादक, 
फळयायांच्यया प्रिसयापयाससन उत्पयादनते तययाप्रि कप्रिणते पपप्रिपकप प्रिययादयाप्रि, मध आपण वयाइन तते जितेलठ, जिटम व लकोणच्ययायांचते उत्पयादक मकोठ्यया 
सयांख्यतेनते ययात सहभयागठ हकोतठल.

 फळ उत्पयादकयायांचया सहभयाग व वयाढत्यया उत्सयाहयाम ळळते  ककोकण फळ महकोत्सवयासयाप्रिख्यया अपभनव कयायरकप प्रिमयाचठ प्रियांगत वयाढतेल. 
त्ययापशवयाय शयास्तपप्रिज, उदकोगकतेतपप्रि, पवस्तयापप्रित कमरचयाप्रिठ, उत्पयादक, गपप्रियाहक एकमतेकयायांकडसन अननौपचयापप्रिक पद्धतठनते नवते 
कयाहठतप्रिठ पशकतठल, फळते व फळयायांपयाससन बनवलतेल्यया उत्पयादनयायांचठ चव घतेतलठ जियाईल. सयांगठत, मजितेशठप्रि स्पधयार, चचयारसतपप्रि 
ययायांचया उत्सवठ वयातयावप्रिणयात आनयांद घतेतठल.

ययावरर्षी ककोकणयातठल फयाप्रिशया पपप्रिचययाच्यया नसलतेल्यया फळयायांवप्रि भप्रिपदलया जियाणयाप्रि अससन त्ययात जियायांब आपण सवर पपप्रिकयाप्रिच्यया 
बतेप्रिठजि (चचरर, ककं थम, ककाननेरकाम, मलबतेप्रिठ इत्ययादठ) समयावतेश असतेल. त्ययापशवयाय आयांब्ययासयाप्रिखते महत्त्वयाचते फळ, वतेगयानते 
पवकपसत हकोत असलतेलठ ककोकम व फणसयासयाप्रिख्यया व्ययावसयापयक फळयायांचया बकोटटपनकल सकोसयायटठ ऑफ गकोवया ययायांच्ययादयाप्रिते 
२००३ पयाससन पपप्रिचयाप्रि कते लया जियात आहते. 

फळते महकोत्सवयादप्रिम्ययान पवपवध स्पधयार घतेतल्यया जियाणयाप्रि अससन त्ययात फळयायांचते सयादप्रिठकप्रिण, फळयायांपयाससन बनवलतेलठ उत्पयादनते 
(शळकप प्रिवयाप्रिठ, दळपयाप्रिठ तठन वयाजितया), फळयायांचते कयापव्हर्व्हिंग (प्रिपववयाप्रिठ द ळपयाप्रिठ चयाप्रि वयाजितया) आपण फळयायांचया आस्वयाद ययायांचया समयावतेश 
आहते. 

गकोवया पयरटन पवकयास महयामयांडळयाचते (जिठटठडठसठ) मयाननठय अध्यक शपप्रिठ. पनलतेश कयाबपप्रियाल म्हणयालते. ‘ककोकण फळते 
महकोत्सवयाच्यया आयकोजिनयासयाठठ बकोटटपनकल सकोसयायटठ ऑफ गकोवयाशठ सहकयायर कप्रितयानया आनयांद हकोत आहते. अशया पपप्रिकयाप्रिचते 
कयायरकप प्रिम शतेतकप्रिठ व शतेतठ उत्पयादनयाशठ सयांबयांपधत असलतेल्ययायांच्यया पहतयाचते असतयातच, पशवयाय पयरटकयायांनयाहठ ककोकण भयागयातठल
शतेतठ पवकयास जियाणसन घतेण्ययाचठ सयांधठ पमळतते. ककोकण फळते महकोत्सवयात पपप्रितेकक व सहभयागठ मकोठ्यया पपप्रिमयाणयावप्रि सयामठल हकोत 
असल्ययाम ळळते गकोवया पयरटन पवकयास महयामयांडळ हया महकोत्सव तसतेच ककोकणच्यया फळयायांच्यया चवठचया पपप्रिसयाप्रि कप्रिण्ययाच्यया सयांधठचया 
पसणर वयापप्रि कप्रित आहते.’

बकोटटपनकल सकोसयायटठचते सपचव, पमगतेल बपप्रियागयायांझया ययायांनठ ययांदया जिठटठडठसठसकोबत कते लतेल्यया भयापगदयाप्रिठबद्दल आनयांद व्यक्त कते लया. 
तते म्हणयालते, ‘गकोवया पयरटन पवकयास महयामयांडळयासकोबत महकोत्सव भयापगदयाप्रि बनल्ययाम ळळते ककोकण फळ महकोत्सवयात अपधकयापधक 
पयरटक सहभयागठ हकोतठल आपण कयायरकप प्रिमयाचठ व्ययाप्तठ वयाढयायलया मदत हकोईल. पणजिठ शहप्रियाचठ महयानगप्रिपयापलकया, 
आयसठएआप्रि- सठसठएआप्रिआय, जिळनते गकोवया यया सवयार्व्हिंनठच यया महकोत्सयावयालया स ळरुवयातठपयाससन खयांबठप्रि पयापठयांबया पदलठ आहते. 
आजिपयर्व्हिंतच्यया कयालयावधठत पवपवध नवठ पवदयापठठते आपण सयांस्थयाहठ त्ययात सयामठल झयाल्यया आहतेत. सळककोणयार- कते पबें यतेथते नव्ययानते 
स्थयापन झयालतेल्यया डडॉन बडॉस्कको शतेतठ महयापवदयालय महकोत्सवयात यतेणयाऱ्यया पपप्रितेककयायांनया फळयायांचठ मयापहतठ दतेण्ययासयाठठ पपप्रिपशपकत 



पवदयाथर्षी स्वययांसतेवक पयाठवणयाप्रि आहते. यया महकोत्सयावयालया आतया ककोकण तसतेच जिगभप्रियातठल पवकप प्रितेतते व सहभयागठ यांचया चयायांगलया 
पपप्रिपतसयाद पमळत आहते.’
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