कृ षि षिज्ञान कें द्र, धुळे अंतर्गत मा. कु लर्ुरू डॉ.प्रशांतकु मार पाटील, मफु कृ िी राहुरी यांच्या संकल्पनेतन
ू कृ षि
पारायणाला सुरिात ...
अटारी पुणे

झोन- VIII, महात्मा फु ले कृ िी षिद्यापीठ कृ िी षिज्ञान कें द्र, धुळे अंतर्गत मा. कु लर्ुरू

डॉ.प्रशांतकु मार पाटील, मफु कृ िी राहुरी यांच्या संकल्पनेतून कृ षि पारायणाची सुरिात षझरिे,ता.ससंधखेडा या
र्ािामध्ये करण्यात आली. सदर पारायण कायगक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी.डॉ. सचंतामणी देिकर, सहयोर्ी अषधष्ठाता, कृ षि
महाषिद्यालय, धुळे हे होते तसेच व्यासपीठािर प्रमुख उपषस्थतीमध्ये सौ. अषनताताई पाटील,सरपंच,षझरिे , डॉ.ददनेश नांद्र,े
कायगक्रम समन्ियक, प्रा. श्रीधर देसले, उद्यानषिद्या िेत्ता, डॉ. पंकज पाटील, शास्त्रज्ञ, षपक सरं क्षण,कृ षि षिज्ञान कें द्र, धुळे,
कु .अमृता राउत, शास्त्रज्ञ, कृ षि अषियांषिकी प्रदक्रया, कृ षि षिज्ञान कें द्र, धुळे, डॉ.धनराज चौधरी, शास्त्रज्ञ,पशु षिज्ञान ि दुग्ध
शास्त्र, कृ षि षिज्ञान कें द्र, धुळे, श्री.षिनय बोरसे तालुका कृ षि अषधकारी,ससंधखेडा, श्री. नािनाथ साबळे , मंडळ कृ षि अषधकारी,
श्री.िाघ, श्री.बोरसे, श्री.योर्ेश पाटील, श्री.चेतन पाटील, प्रर्तशील शेतकरी आदी मान्यिर उपषस्थत होते.
या पारायणाचे प्रास्ताषिक डॉ. ददनेश नांद्रे यांनी के ले, प्रास्तषिका मध्ये त्यांनी कृ षि पारायण कायगक्रमाचा उ्ेश,
महत्ि उपषस्थत शेतकरी, मषहला यांना अिर्त करून ददले. तसेच शेतकरी शास्त्रज्ञ सुसािंदाचे महत्ि अधोरे षखत करून कृ षि
षिज्ञान कें द्र िषिष्यात पारायणाच्या माध्यमातून राषबषिल्या जाणाऱ्या उपक्रमाषिियी माषहती देत, यात जास्तीत जास्त
शेतकऱ्यांनी, मषहलांनी, ग्रामीण युिकांनी सहिार् नोंदित कृ षि उत्पादन खचग कमी करून शाश्वत उत्पादनाकडे िाटचाल
करािी असे आव्हान के ले.
श्री.षिनय बोरसे यांनी कृ षि षििार्ाच्या षिषिध योजना षिियी माषहती उपषस्थत शेतकरी, मषहला िर्ागला करून
देत कापूस षपकामधील एक षपक एक िाण या योजने िर िर देत उपषस्थतांना मार्गदशगन के ले, यात जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी
सहिार् घ्यािा असे आव्हान के ले.
तांषिक मार्गदशगना मध्ये डॉ. पंकज पाटील यांनी कापूस षपकातील एकाषत्मक कीड ि रोर् षनदान या िर प्रकाश
टाकत, रासायषनक कीटक नाशके यािरील खचग कसा कमी करता येईल याषिियी मार्गदशगन के ले. डॉ धनराज चौधरी यांनी
पशुपालानातील चारा सपंकाचे महत्ि अधोरे षखत करून उपषस्थतांना मार्गदशगन के ले.प्रा.श्रीधर देसले, यांनी िाजीपाल सपंकाचे
लार्िड तंि याषिियीची माषहती उपषस्थतांना ददली.श्री.जर्दीश काथेपुरी यांनी सुधाररत कापूस लार्िड तंिज्ञान, श्री.
रोषहत कडू यांनी सुधाररत कांदा लार्िड तंियाषिियी, कु .अमृता राउत यांनी ग्राम स्तरािरील कृ षि प्रदक्रयेच्या संधी तर
डॉ.अषतश पाटील यांनी माती पाणी परीक्षणाचे महत्ि अधोरे षखत करून मार्गदशगन के ले.
अध्यक्षीय मार्गदशगनामध्ये डॉ.सचंतामणी देिकर यांनी कृ षि पारायणाचे महत्ि सांर्त शेतकऱ्यांनी रासायषनक
षनषिष्ांचा िापर कमी करत सेंदद्रय शेती सोबतच षििमुक्त शेतीच्या दृष्ीने िाटचाल करणे आिश्यक आहे असे सांषर्तले.
यामध्ये शेतकऱ्यांनी रासायषनक कीटकनाशका एिजी जैषिक कीटकनाशके , जैषिक खते इ. िापर के ल्यास उत्पादनात िाढ
होऊन पयागिरण पूरक शेती होण्यास मदत होणार आहे. तसेच तरुणांनी शाश्वत शेती उत्पादनाकरीता शेती बरोबर कृ षि पूरक
व्यिसाय, प्रदक्रया उद्योर्ाकडे िाटचाल करणे आिश्यक आहे.
या मेळाव्याचे संपण
ू ग संचालन डॉ.धनराज चौधरी यांनी के ले तर आिार प्रदशगन श्री.बोरसे यांनी मानले. कृ षि
पारायण यशषस्िते साठी षझरिे र्ािचे सरपंच, नार्ररक, श्री. योर्ेश पाटील, श्री.चेतन पाटील आषण कृ षि षिज्ञान कें द्राचे
अषधकारी, कमगचारी यांचे सहकायग लािले.

