
सन ऑफ़  साॅ ईल ल्युमिनरी’न उध्दव आहिर याांचा सन्िान 

 

पुण ॅ  अनक आव्िानाांना साि र जात असताना नाववन्यपूणण तांत्रज्ञानाचा वापर क न 
कुक्कुटपालनाच्या िाध्यिातून राज्यातील कृषी उद्य गाला सिधृ्द करण्यासाठी सातत्यान हदलल्या 
अिूल्य य गदानाकररता नामिक जजल््यातील आनांद अ ग्र  सिूिाच सांस्थापक आणण कृषी 
उद्य जक उध्दव आहिर याांना दननक भास्कर सिूिाच्या वतीन दण्यात यणाऱ्या ‘सन आफ 



साॅ ईल ल्युमिनरी’ या सन्िानान िाजी कें द्रीय कृवषिांत्री िरद पवार याांच्या िस्त ग रववण्यात 
आल. 

औरांगाबाद यथील रािा इांटरन िनल ि ाटलिध्य आय जजत एका सिारांभात श्री. आहिर याांनी 
त्याांच्या पत्नी स . विाली आहिर याांच्यासि िा सन्िान जस्वकारला. यावळी िाजी िांत्री राजि ट प, 

हदव्य िराठीच सांपादक प्रिाांत हदक्षीत यावळी उपजस्थत ि त. 

नामिक जजल््यात आनांद अ ग्र  सिूिाची स्थापना क न कृषी उद्य जक उध्दव आहिर याांनी 
कुक्कुटपालन व्यवसाय यिस्वी क न दाखवला आि. िा व्यवसाय करताना त्याांनी कष्ट आणण 
कल्पकतच्या ज रावर अमभनव प्रय ग करीत र जगाराचा एक नवा पयाणय ननिाणण कला. िररत 
आणण श्वतक्ाांतीनांतर राज्यात कुक्कुटक्ाांती आली ि ती. या कालावधीत कुक्कुटपालनाच्या 
व्यवसायाकड राज्यातील युवा ितकरी फारस वळत नव्ित. अस असतानािी आव्िाांनाचा सािना 
करीत आणण तांत्रज्ञानाच्या वापरातून त्याांनी िा व्यवसाय यिस्वी क न दाखवत कृषी उदय गात 
बिुि ल य गदान हदल आि. 

आनांद अ ग्र  सिूिान कुक्कुटपालन व्यवसायािध्य उत्तर ििाराष्रात आघाडी घतली आि. िा 
व्यवसाय ितकऱ्याांिध्य जववण आव्िानात्िक ि त. िात्र ि तांत्रज्ञान ितकऱ्याांपयतं प ि चवत 
त्याांना प्रगतीचा नवा िागण उध्दव आहिर याांनी दाखवला. य ग्य ननय जन, ितकऱ्याांबद्दल आस्था, 
प्रमिक्षक्षत िनुष्यबळ व व्यविारातील पारदिणकता िी त्याांच्या कािाची वमिष्ठ आित. या सिूिाचा 
ववस्तार नामिक, नगर, धळु, ठाण, नांदरुबार या पाच जजल््याांत झाला आि. या िाध्यिातून 
आजपयतं द न िजार ल काांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष र जगार मिळालला आि. या सिूिाची आठ 
हठकाणी िाखा कायाणलय असून २५० किणचारी त्यात कायणरत आित. सिूिान १२५० ितकऱ्याांबर बर 
सिय गी करार पध्दतीचा अवलांब करीत या व्यवसायाला वगळी ओळख ननिाणण क न हदली आि. 

उत्तर ििाराष्रात १८ िजार िका उत्पादक ितकऱ्याांसाठी ववक्ीचा िाश्वत पयाणय सिूिाच्या 
िाध्यिातून त्याांनी ननिाणण कला आि. या उद्य ग सिूिाच १ लाख जक्वांटल क्षितच स्वत च 
वअरिाऊस असून ३०० टन प्रनतहदन प लट फीड उत्पादनक्षितचा स्वयांचमलत कारखानािी 
उभारलला आि. कुक्कुटपालन व्यवसायात १ लाख ब्रॉयलसण ब्रीडसण याांसि १४ त १५ लाख ब्रॉयलर 
पक्षाांची प्लसिेंट या िाध्यिातून करण्यात यत. 

 

 


