ऴेती उत्ऩादन ळाढीशाठी ऩदळीचा उऩयोग कराळा --

शुधीर मुनगंटीळार

अकोऱा, दद. 5:- अन्नधान्याचे उत्ऩादन ळाढवळणे , ऴेतीतीऱ गुणळत्ता ळाढाळी , शेंद्रीय ऴेती कराळी, जे
वळकू ऴकतो तेच ऴेतात वऩकळाळे याशाठी कृवी वळदयाऩीठातून ऩदळी प्राप्त केऱेल्या वळदयार्थयाांनी
ऴेती उत्ऩादन

ळाढीशाठी आऩल्या ममलाऱेल्या हानाचा उऩयोग करण्याची गरज

अशल्याचे प्रततऩादन

वळत्त ळ तनयोजन मंत्री शुधीर मुनगंटीळार यांनी केऱे.
डॉ. ऩंजाबराळ दे ऴमुख

कृवव वळद्याऩीठाच्या 33 व्या दीसांत शमारं भात वळऴेव अततथी म्षणून मागगदऴगन

करतांना ते बोऱत षोते. याळेली

मषाराष्ट्र राज्याचे कृवीमंत्री

तथा प्रततकुऱऩती चंद्रकांतदादा ऩाटीऱ

,राणी ऱक्ष्मीबाई केद्रींय कृवी वळश्ळ वळदयाऱय झाऴीचे कुऱगरू
ु प्रा. अरवळंद कुमार , मषाराष्ट्र कृवव मऴसण
ळ शंऴोधन ऩररवद ऩुणेचे उऩाध्यस तथा खाशदार शंजय धोत्रे तशेच डॉ.ऩं.दे .कृ.वळ.अकोऱा चे कुऱगुरु
डॉ.वळऱाश भाऱे ळ वळद्याऩीठाचे कुऱशचचळ

ऩुढे बोऱतांना श्री.

डॉ. प्रकाऴ कडू यांची प्रमुख उऩस्थथती षोती.

शुधीर मुनगंटीळार

म्षणाऱे की, ऩाच वऩढयाऩाशून ऴेती करणा-या ऴेतक-

यांच्या मऱ
ु ांनी आधतु नक मऴसण घेळन
ू ऴेतात काम करणे आळश्यक आषे अशे शांगन
ु वळदयावऩठाने
आऩऱे तंत्रहान
शुळणग मषोत्शळी

चार मभंतीतून ऴेतक-यांच्या बांध्याऩयांत ऩोषचवळणे गरजेचे आषे .
ळवागतनममत्य राज्य ऴाशनाकडुन

वळदयाऩीठाच्या या

डॉ. ऩंजाबराळ दे ऴमुख वळदयाऩीठाशाठी 151 कोटी

रूऩयाचा तनधी दे ण्यात येईऱ. याऩैकी 50 टक्के तनधी

शंऴोधनाळर खचग कराळा अशे त्यांनी वळदयाऩीठाऱा

तनदे ऴीत केऱे. वळदयार्थयाांनी ऱाऱबषाद्दरू ऴाथत्री यांनी दे ऴाऱा ददऱेऱा जय जळान, जय ककशान या
मुऱमत्रांचा अळऱंबन करून भारत मातेच्या ऴेतक-यांची शेळा कराळी. ळ ऴेतक-यांना मजबुरीतून मजबुतीकडे
नेण्याशाठी प्रयत्न कराळे. ऴाशन शळोऩरी मदत करण्याश तयार अशन
ू ऴेतक-यांच्या ऴेतातीऱ वऩकांच्या
उत्ऩादन ळाढीशाठी ऴाशन कदटबध्द अशून राज्य ततजोरीळर ऩदषऱा षक्क षा ऴेतक-यांचा अशल्याचे श्री.
मुनगंटीळार

यांनी शांचगतऱे

याळेली डॉ.ऩंजाबराळ दे ऴमुख कृवी वळद्याऩीठाचे कुऱगरु
ु
वळद्याऩीठाच्या

डॉ. वळऱाश भाऱे यांनी थळागतऩर प्राथतावळकातुन

ळाटचाऱीचा आऱेख उऩस्थथता शमोर मांडऱा.

या ऩदळीदान शमारं भात

2068 ऩदळीधरांना

ऩदळीदान करण्यात आऱे. यात बी.एश.शी. कृवीचे

1464, बी.एश.शी. उद्यानवळद्या 104, बी.एश.शी.कृवी जैळतंत्रहान 46, बी.टे क कृवी अमभयांत्रत्रकी 79,
बी.एश.शी. ळन वळदया 25, बी.एश.शी. कृवी

व्यळशाय व्यळथथाऩन 25, बी.एश.शी. अन्न ऴाथत्र 15,

एम.एश.शी.कृवी 205, आणण

ऩी.एच.डी.च्या 24 वळद्यार्थयाांचा शमाळेऴ षोता. याळेली ऩदळीप्राप्त

वळद्यार्थयाांना ऩाररतोवकाचे वळतरण करण्यात आऱे. एम.एश.शी. कृवी ऩदळी ऩररसेत शळागचधक

मुल्यांक

प्राप्त करून ऱाऱमशंग राठोड यांनी ऩाच शळ
ु णग ऩदक ळ एक रोप्य ऩदक ममलवळऱे. बी.एश.शी. कृवी ऩदळी
ऩररसेत शळागचधक मुल्यांकन प्राप्त करून थनेषऱ वळनय चव्षाण या वळदयाथींनीने

तीन शुळणग , तीन रोप्य

, ळ तीन रोख ऩाररतोववक ममलवळऱे.

उत्कृष्ट्ट

मऴसक म्षणुन डॉ. तनरज शातऩुते

मऴसक ऩाररतोववक डॉ. यु.एश. कुलकणी

यांना रजत ऩदक

तशेच आयशीएआरचे उत्कृष्ट्ठ

यांना दे ळुन शन्नमानीत केऱे. याळेलेश डॉ. ऩी.एच. बकाने, डॉ.

एम.बी.नागदे ळे , कु. एम.बी. खेडकर, डॉ. एश.आर. कालबांड,े डॉ. यु.एश.कुलकणी, श्री.व्षी. ऩी. खांबऱकर,
यांना

उत्कृष्ट्ठ शंऴोधन केल्याबद्दऱ

तात्काल ऩोचवळण्याशाठी
थतराळर

उत्कृष्ट्ठ शंऴोधन

तशेच शंऴोधन कायागशाठी ळ

वळदयाऩीठ सेत्रातीऱ ऴेतक-यांना

यांना रोख ऩाररतोवीक दे ळन
ु शन्नमानीत करण्यात आऱे. तशेच
केल्याबद्दऱ डॉ. ऴामशुऱ षयात मो. ऴेक यांना

गौरवळण्यात आऱे. उत्कृष्ट्ठ कमगचारी म्षणून जे आर गांळडे ळ जी एश षोगे

राष्ट्रीय

शुळणग ऩदक दे ळून
यांना रोख ऩाररतोववक दे ळून

गौरवळण्यात आऱे.

कायगक्रमाची शांगता ऩशायदानाने करण्यात आऱी.याळेली स्जल्षाचधकारी आस्थतक कुमार ऩाण्डेय,
कायगकारी ऩररवदे चे शदथय आमदार गोऩीककऴन बाजोरीया , आमदार रणधीर शाळरकर, आमदार शंजय
रायमुऱकर

ळ माजी आमदार श्री. जळेरी

तशेच

वळद्याऩीठाच्या वळद्ळत्त ऩररवदे चे शदथय, प्राचायग,

प्राद्याऩक,शंऴोधक,वळभाग प्रमख
ु , व्याशऩीठाळर उऩस्थथत षोते.

