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'वराज +ॅ -टसने 'मेरा 'वराज ए/युकेशन सपोट 2ो$ाम' सु3 केला आहे .

दे शभरातील अ भयां 7क8

9व:या;या<साठ> हा क?रअर 9वकास उप@म राबवAयात येणार असन
ू भ9वDयात सEम, कुशल इंिजनीयस
घडावेत

हा

Iयामागचा

उKेश

आहे.

क?रअरLया

दMघकालMन

9वकासासाठ>

आवNयक

असणारे

उ:योगEे7ातील महIIवाचे आOण सवसमावेशक अनभ
ु व प ह या वषQLया अ भयां 7क8 9व:या;या<ना
मळावेत याSDटMने या उप@माची रचना करAयात आलM आहे . कृषी-अ भयां 7क8 शकवणाVया आघाडीLया
अ भयां 7क8 महा9व:यालयातील 9व:या;या<ना या उप@मात सहभागी करवन
ू घेतले जाणार आहे.
प ह या वषासाठ> 'वराज +ॅ -टसने दे शभरातील आठ अ भयां 7क8 महा9व:यालयांमधन
ू इंटन शWससाठ>
३७ 9व:या;या<ची Zनवड केलM आहे .
घेतले जाईल.

या 9व:या;या<ना 'वराजLया अंZतम Wलेसम[ ट 2\@येम]ये सामावन
ू

इंटन शWसचा भाग _हणन
ू हे 9व:याथQ 2IयE कृषी-यां 7क8करण 2क पांवर काम

करतील व Iयांना उ:योगEे7ातील त`ांकडून मागदशन केले जाईल.
वराज

ॅ टसचे

मG
ु य

कायकारB

अ*धकारB

Hी.

हरBश

चJहाण

यांनी

सां गतले, "अ भयां 7क8

9व:या;या<Lया क?रअरLया सु3वातीLया टWWयावरच Iयांना 2 शEण, अनभ
ु व, मागदशन परु वन
ू IयांLयातन
ू
सEम, कुशल इंिजनीयस घडवावेत आOण Iयांना नaया यग
ु ातील शेतीम]ये यां 7करणाLया 9व9वध संधींची
मा हती करवन
ू घेAयाची संधी दलM जावी या 'वराजचा उKेश आहे .

'मेरा 'वराज ए/युकेशन सपोट

2ो$ाम'माफत आ_हM अ भयां 7क8 शEण घेत असले या लायक 9व:या;या<ना साहाcय परु वू शकू, इतकेच
नaहे तर, Iयांना 2IयE उ:योगEे7ात काम करताना आधZु नक उपकरणे व तं7`ान यांचा अनभ
ु व दे खील
मळवन
ू दे ऊ."
'मेरा 'वराज ए/यक
ु े शन सपोट 2ो$ाम'माफत 9व:या;या<ना चार वषा<साठ> आ थक साहाcय मळे ल, पण
Iयासाठ> Iयांची शैEOणक काम गरM सातIयपण
ू असणे आवNयक आहे .
'शेतकVयाने, शेतकVयांसाठ> बनवलेला' या 'वराजLया घोषवा-याला अनस
ु hन या वषQ या उप@माम]ये
2ामुiयाने शेतीची पाNवभम
ू ी असले या 9व:या;या<ना ZनवडAयात आले आहे .
About Swaraj
Swaraj Tractors a division of the USD 19.4 billion Mahindra Group and is India’s second largest
and fastest growing tractor brand. Established in 1974, Swaraj has sold over 1.5 million tractors
since inception. Based in Punjab, the grain bowl of India, Swaraj is a brand that is made by the
farmer, for the farmer as many of its employees are also farmers. They bring real world
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performance and create an authentic, powerful product with assured performance and enduring
quality, designed with one purpose – enabling the Indian farmer to Rise. Swaraj Tractors,
consistently ranked among top players in Customer Satisfaction in India, manufactures tractors
in the range of 15HP to 65HP and also provides complete farming solutions.

Learn more about Swaraj Tractor on www.swarajtractors.com
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