ां े
कृषि षिद्यापीठाांचे शेतक-याांच्या वीितात  ात महत्िाचे...कृिी जायमां्ी मा.ता.्ा.जाम िंशे
ितामकृषिच्या ीज प शेतकज मेवाययास मोठा ्ततसाे
कृषि षिद्यापीठाते षिकसीत केलेल्या बियाणास शेतक-याांमध्ये मोठम माीणी ेहे
हे

शेतक-याांची षिद्यापीठा्ती असलेल

शेतक-याांच्या

वीितात

महत्िाचे

षिश्िासाहाता िंसध्े

 ात

असत

कजते. कृषि

षिद्यापीठाची

कृषि

षिद्यापीठाांचे

षिताज

यां्णा

मजाठिाड्यातील ्त्येक लवल््यात िवकण कजायासाठम येईल असे ्ततपाेत कृिी जायमां्ी
मा. ता. ्ा. जाम िंशेां े याांती केले. िसांतजाि ताईक मजाठिाडा कृिी षिद्यापीठाच्या ४३ यया
िर्ाापत देताततिंमत्त

षिताज िंशषण ण सांचालतालय ि महाजार शासताचा कृषि षि ाी

याांच्या सांयक्त षिद्यमाते देताांक १८ मे जोवी ेयोलवत ीज प शेतकज

मेवाययाच्या

उद्घाणता्सांीी ते िोलत होते. या्सांीी षिशेि अतत ी म्हणत अकोला ये ील ड पांवािजाि
ेे शमी कृिी षिद्यापीठाचे मावी कलीरू मा ड
अध्यषण  ाती

षिद्यापीठाचे

कलीरू

मा

ड

यह
िी

म मायांेे उपल त होते तज
ययांकणे श्िजल

होते.

ययासपीठािज

मा.े.मोहतजाि फड मा.े.जामजाि िडकते षिद्यापीठ कायाकाज परजिे सेय मा.्ी.केेाज
सावां के मावी े. षिवयजाि ीयहाणे मा.्ी.षिठ्ठलजाि जिेडे षिताज िंशषण ण सांचालक ड िी
िी

ोसले

कलसचचि ड डड

ल वार्ि

लवल्हा अचर्षण क कृिी अचर्काज

्ी साहे िजाि

देिेकज याांची ्मी उपल ती होती.
कृिी जायमां्ी मा. ता. ्ा. जाम िंशेां े पेे म्हणाले क, हिामात िेलामवे शेतीपेे
अतेक समया ततमााण लाल्या असत मजाठिाड्यात षिशेितप पाायाचा ्श्त ीां ीज लाला
ेहे .

येणा-या

हां ीामात

पाऊसाचा

ेंित ें ि

िंशिाजात

ि

ीािात

ेडिायासाठम

ि

लवजिायासाठम यासाठम शासताते स क केलेल्या वलयक्त िंशिाज महत्िकाांषण ी काया्रममामवे
शेतक-याांता ततलश्चतच ला

होणाज ेहे . पाायाचे ्ोत िाेषिायासाठम िाणजिक सांकल्पतेचा

अिलांि कजािा लाीेल. ेवच्या पर्चच्या यीात शेतक-याांताह िेलािे लाीेल शेतक-याांती
ेर्ततक तां्ज्ञाताची कास र्जािी. येणा-या हां ीामात ्त्येक शेतक-याांता माती परजषण ण
क कतच षपकाांता ीताांची योग्य मा्ा द्यािी यामवे अतािश्यक ीताांचा िापज णावता येईल.
तसेच पाायाच्या उपलर्तेतसाज षपक पध्ेतीचा अिलांि कजािा. इ्ाईल शेती पध्ेतीतसाज
प ल हाऊस शेडतेण ेे ांचा अिलांि शेतक-याांती ततयां्ीत शेती कजािी. शासताते कृषि मल्य
ेयोीाची  ापता केल असत शेतक-याांच्या कृषि मालाला उत्पाेतािज ेर्ाज त योग्य

ाि

ेे ायासाठम शासत ्यत्तशील ेहे . शेतक-याांमध्ये उमेे ततमााण कजायासाठम ि ेत्मषिश्िास
िाे साठम शासत ि षिद्यापीठ शेतक-याांच्या पाठमशी ीांिीज उ े ेहे . कृषि सांशोर्तासाठम
शासततजाला

वातीत

वात

अतेाताची

तजते

कजायाचा

्यत्त

कजायात

वाईल.

षिद्यापीठ ततिंमात उतीसांिर्ात जोपाांता शेतक-याांमध्ये मोठम माीणी असत या ्योीशावे च्या
िवकण कजणासाठम षिद्यापीठाते साेज केलेल्या तीत कोण चा ्ताि मांवज कजायात येत
ेहे अशी घोिणा त्याांती केल .
अकोला ये ील ड पांवािजाि ेे शमी कृिी षिद्यापीठाचे मावी कलीरू मा ड यह
मायांेे माीाेशात कजताांता म्हणाले क,

म

िसांतजाि ताईक मजाठिाडा कृषि षिद्यापीठाते

मजाठिाड्यातील शेतक-याांता षिषिर् षपकाांचे १०० पेषण ा वात िाणे ि शेकडो तां्ज्ञात
षिकसीत

केले

ेहे

हे च

षिद्यापीठाच्या

४२

ििााच्या

काजरकेेचे

्माणप्

ेहे .

मजाठिाड्यातील ८७ णक्के शेती ह कोजडिाह असत अपजे िंसांचत सतत ेकाव पािसाची
अततयिंमतता यामवे शेतक-याांसमोज अतेक समया ेहे त. यासाठम शासत जािषित असलेले
वलयक्त िंशिाज काया्रममामवे मजाठिाड्यातील पािसाच्या पाायाचा कायाषण मरजत्या िापज होऊ
शकेल. तसेच पाणलोणषण े् षिकास काया्रममाच्या र्तरिज शेतीचा षिकास होणे ीजवेचे ेहे .
शेतक-याांती षिद्यापीठाांती षिकसीत केलेल्या कोजडिाहत तां्ज्ञाताचा अिलांि कजािा. षिषिर्

षपकाांत  कां े सज ि िजां िा पध्ेतीचा अिलांि कजािा शेतीमध्ये याां्ीक,कजण कावाची ीजव
असत कृषि अिवाज िकेची  ापता कजािी. शासत अतेक षिमा योवता जािषित असत
त्याची मादहती शेतक-याांपयंत यािाित मादहती पोहोचिािी लाीेल असे ्ततपाेत त्याां ती केले.
अध्यषण ीय समाजोपात कलीरू मा. ड िी ययांकणे श्िजल म्हणाले क, मजाठिाड्यातील
शेतक-याांमध्ये षिद्यापीठ बियाणािाित मोठम माीणी असत षिद्यापीठाचा येणा-या कावात
अचर्क िीवोत्पाेत कजायाचा मातस असत बिवोत्पाेतासाठम अचर्क िंसांचत सषिर्ासाठम
्ताि शासतास साेज केलेला ेहे . षिद्यापीठातील मतयिवाच्या कमतजतेिज लिकजच
तोडीा काेायात येणाज ेहे . मजाठिाडयातील कापस हे मय तीे षपक असत षिद्यापीठ
षिकिंसत ताांेेड-४४ हा शेतक-याांत लोकष्य असलेला िाण लिकजच िीण मध्ये पजाितरत
कजायासाठम येणाज ेहे . षिद्यापीठाते महािीवशी सामवय कजाज केलेला असत येत्या ेोत
ते तीत ििाात ताांेेड-४४ चा िीण िाण शेतक-याांता उपलर् होईल. षिद्यापीठाच्या षिताज
कायाात अचर्क मवित कजायाचा षिद्यापीठाचा मातस ेहे

असे ्ततपाेत त्याांती केले.

षिद्यापीठ कायाकाज परजिेे चे सेय मा. केेाज सावां के याांती शेतक-याांती षिद्यापीठाचे कमी
ीचरक तां्ज्ञाताचा अिलांि कजािा असे मत ेपल्या मतोीतात ययक्त केले.
काया्रममाच्या

्ाताषिकात

षिताज

िंशषण ण

सांचालक

ड

िी

िी

ोसले

याांती

षिद्यापीठाच्या षिताज कायााची मादहती ेे ित षिद्यापीठ ेत्पकाल त षपक पध्ेतीचा तिीत
ेजाीडा शेतक-याांता लिकजच उपलर् क कत ेे णाज ेहे असे साांीीतले. काया्रममाचे
स्सांचालत ड मार्ज

कलकणर ि ्ा. अ कण ीट्टे याांती केले तज े ाज ्ेशात मय

षिताज िंशषण ण अचर्काज ड पी ेज ेे शमी याांती केले.
या्सांीी मजाठिाड्यातील कृषि पजकाज ्ात शेतक-याांचा मान्यिजाांच्या हते सत्काज
कजायात ेला यात पाांडजां ीजाि ेिाड ेतांतजाि ेे शमी षिवयजाि तजिाडे िं कतजाि

िजाडे तामेे ि वीेावे ताजायण चौर्ज
केेाज वार्ि

िं मजाि केम शेिजाि ततजस उत्तमजाि

ोसले

ेत्त्साे मांेडा ेदेांचा समािेश होता. मान्यिजाांच्या हते षिद्यापीठ

षिकिंसत षिषिर् पीकाांचे बियाणे षि्रम,चे उद्घाणत कजायात ेले तसेच षिद्यापीठ शा्ज्ञ
िंलखीत शेती ाती मासीकाचे ि षिषिर् ्काशताचे षिमोचत मान्यिजाांच्या हते कजायात
ेले.
मेवायया्सांीी ेयोलवत परजसांिाेात षिद्यापीठ शा्ज्ञ ड . िी. िी.
कालत्मक रकड ययि ापत ड .

स. पी. मेह्े याांती सोयािीत लाीिड ्ा.

ोसले याांती
. वी. पांडाीवे

याांती कापस लाीिड यािज माीाेशात केले. तसेच कोजडिाह फवषपके ि शेडतेण तां्ज्ञात
यािज ड .

.

स. केम

याां्ीक,कजण यािज ्ा. षप.
उेय ीोडके

कालत्मक तणययि ापत यािज ड .

शेतीचे

. मांेे दठां िक िंसांचताद्िाजे पाणी ि ीत ययि ापत यािज ड .

कडर्ान्य लाीिड तां्ज्ञात यािज ्ा. षप.

कालत्मक अन्तद्रवयय

. के. ीोजे

. पीाज याांती माीाेशात केले.

ययि ापत यािज ड . हज हज कौसडीकज याांती माीाेशात केले. तसेच

शेतक-याांच्या षिषिर् शेती षिियक शांकाांचे शा्ज्ञाांती समार्ात केले. या ्सांीी कृषि
्ेशातीचे ेयोवत कजायात ेले होते. मेवाययास शेतकज िांर् चीतीांती मोठया सांयेते
उपल त होते.
..................................................................................................
सौवन्य
ड ्षिण कापसे वतसांपका अचर्काज

ितामकृषि पज णी

