कृ षि षिज्ञान कें द्र धुळे येथे “गरीब कल्याण संमल
े न शत प्रषतशत सशषिकरण” षनषमत्ताने शेतकरी मेळािा
उत्साहात संपन्न....
अटारी पुणे झोन- VIII, महात्मा फु ले कृ िी षिद्यापीठ कृ िी षिज्ञान कें द्र, धुळे आषण कृ षि महाषिद्यालय , धुळे यांच्या
संयुि षिद्यमाने “आझादी का अमृत महोत्सि” अंतगगत “गरीब कल्याण संमल
े न शत प्रषतशत सशषिकरण” षनषमत्ताने िेब संिाद
आषण शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन कृ षि षिज्ञान कें द्र, धुळे येथे दद. ३१ मे, २०२२ रोजी करण्यात आले होते. सदर
कायगक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे, मा. डॉ. सुभािजी भामरे , माजी कें द्रीय संरक्षण राज्य मंत्री, भारत सरकार तथा खासदार, धुळे
लोकसभा मतदार संघ हे होते तर अध्यक्षस्थानी.डॉ. चचंतामणी देिकर, सहयोगी अषधष्ठाता, कृ षि महाषिद्यालय, धुळे हे होते
तसेच व्यासपीठािर डॉ. मुरलीधर महाजन, कृ षि षिद्या िेत्ता, षिभागीय कृ षि षिस्तार कें द्र, धुळे, डॉ. राहुल देसले, प्राचायग,
कृ िी तंत्र षिद्यालय, धुळे, प्रा. श्रीधर देसले, उद्यानषिद्या िेत्ता, षिभागीय कृ षि षिस्तार कें द्र, धुळे, डॉ. पंकज पाटील, कायगक्रम
समन्ियक, कृ षि षिज्ञान कें द्र, धुळे आदी मान्यिर उपषस्थत होते.
या मेळाव्याचे प्रास्ताषिक डॉ. पंकज पाटील यांनी के ले, प्रास्तषिका मध्ये त्यांनी गरीब कल्याण संमल
े न शत प्रषतशत
सशषिकरण कायगक्रमाचा उद्देश, महत्ि उपषस्थतांना अिगत करून ददले.तसेच शेतकरी शास्त्रज्ञ सुसािंदाचे महत्ि अधोरे षखत
करून कृ षि षिज्ञान कें द्र राबिीत असलेल्या उपक्रमाषिियी माषहती देत, यात जास्तीत जास्त शेतकऱयांनी सहभाग घेऊन
शाश्वत उत्पादनाकडे िाटचाल करािी असे आव्हान के ले.
डॉ. सुभािजी भामरे आपल्या मागगदशगनपर भािणात म्हणाले दक, मोदी सरकारच्या ८ ििागच्या कालािधीत
शेतकऱयांसाठी शेतकरी सन्मान षनधी तसेच पंतप्रधान आिास योजना इ. योजनांद्वारे शेतकऱयाच्या प्रगतीसाठी ि उत्थानासाठी
कायग के ले आहे. तसेच शेतकऱयांना त्यांच्या कच्च्या मालापासून टटकाऊ उत्पादने तयार करण्यासाठी प्रदक्रयायुि पदाथग
करण्यासाठी आिश्यक ते प्रषशक्षण देण्यासाठी षििीध योजना कायागषन्ित के ल्या आहेत. त्याची अंमलबजािणी कृ षि षिज्ञान
कें द्र, धुळे माफग त सुरु आहे. शेतकरी हा कें द्रचबंद ू मानून शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृ्ीकोनातून कृ षि षिज्ञान कें द्र
षिद्यापीठाचे नषिन ि आधुषनक तंत्रज्ञान शेतकऱयापयंत पोहचिण्यासाठी कठोर पटरश्रम घेत आहे. त्याचीच फलश्रुती म्हणून
आपल्या षजल्यातील शेतकऱयांना आत्मषनभगर होण्यासाठी मदत होत असून शेतकऱयांना िसंतराि नाईक शेती षनष्ठ पुरस्कार ि
कृ षि भुिण पुरस्कार यासारखे पुरस्कार षजल्यातील शेतकऱयांना षमळाले आहे.
राष्ट्रीयता स्तरािर मा. श्री. नरें द्रजी मोदी, पंतप्रधान, भारत सरकार यांनी आभासी पटला द्वारे गरीब कल्याण
संमल
े न शत प्रषतशत सशषिकरण या कायगक्रमाचे उद्घाटन के ले.

त्यांनी शेतकऱयांना कृ षि षिियक तसेच इतर दैनंददन

योजनांषिियी षव्हषडओ कॉन्फरचन्संग व्दारे मागगदशगन के ले.
अध्यक्षीय मागगदशगनामध्ये डॉ.चचंतामणी देिकर यांनी शेतकऱयांनी सेंदद्रय शेती सोबतच षििमुि शेतीच्या दृ्ीने
िाटचाल करणे गरजेचे आहे. शेतकऱयांनी रासायषनक कीटकनाशकाएिजी जैषिक कीटकनाशके , जैषिक खते इ. िापर के ल्यास
उत्पादनात िाढ होऊन पयागिरण पूरक शेती होण्यास मदत होणार आहे . शेतकरी बांधिांनी कृ षि षिद्यापीठाच्या
तंत्रज्ञानासोबत कृ षि षिद्यापीठ षनर्मगत कृ षिदशगनीचा िापर के ल्यास शेतकऱयांच्या शेतीषिियक ज्ञानात भर पडणार आहे. तसेच
शेती सोबत शेतकऱयांनी उत्पन्न दुप्पट करण्याकटरता कृ षि ि कृ षि पूरक प्रदक्रया उद्योगाकडे िाटचाल करणे आिश्यक आहे,
त्यासाठी जास्तीत जास्त युिकांनी, शेतकरी, मषहला आदी यांनी सहभाग घ्यािा असे आव्हान के ले.
तसेच कृ षि भुिण पुरस्कार २०१९ प्राप्त शेतकरी डॉ. नरें द्र भदाणे राहणार सामोडे ता. साक्री षज. धुळे यांचा सन्मान
मा. डॉ. सुभािजी भामरे यांच्या हस्ते झाला. तसेच कृ षि षिज्ञान कें द्र, धुळे आयोषजत मधुमषक्षका पालन, पशुपालन ि दुग्ध
व्यिसाय आषण दुग्ध प्रदक्रया उद्योग, प्रधानमंत्री सूष्म म अन्न प्रदक्रया उन्नयन योजना असे प्रषशक्षणे यशस्िीटरत्या पूणग के लेल्या
प्रषशक्षणाथी शेतकऱयांना मान्यिरांच्या हस्ते प्राषतषनषधक स्िरुपात प्रमाणपत्र षितरण करण्यात आले.
या मेळाव्याच्या तांषत्रक सत्रामध्ये डॉ. मुरलीधर महाजन, कृ षि षिद्या िेत्ता, षिभागीय कृ षि षिस्तार कें द्र, धुळे यांनी
एकाषत्मक कापुस लागिड तंत्रज्ञान आषण प्रा. श्रीधर देसले, उद्यानषिद्या िेत्ता, षिभागीय कृ षि षिस्तार कें द्र, धुळे यांनी
भाजीपाला लागिड तंत्रज्ञान याषिियािर मागगदशगन के ले.

या मेळाव्याचे संपूणग संचालन श्री. जगदीश काथेपरु ी यांनी के ले तर आभार प्रदशगन डॉ.धनराज चौधरी यांनी मानले.
शेतकरी मेळािा यशषस्िते साठी श्रीमती. अमृता राऊत, डॉ. अषतश पाटील, श्री.जयराम गाषित, कु .प्राची काळे , कु . स्िप्नाली
कौटे, श्री.स्िप्नील महाजन, श्री. बाळू िाघ, श्री. रमेश चशंद,े श्री. मधुसूदन अषहरे यांचे सहकायग लाभले.

मा. डॉ. सुभािजी भामरे , माजी कें द्रीय संरक्षण राज्य मंत्री, भारत सरकार तथा खासदार, धुळे लोकसभा मतदार संघ

उपषस्थत शेतकऱयांना मागगदशगन करतांना

कायगक्रमास उपषस्थत शेतकरी

कृ षि भुिण पुरस्कार २०१९ प्राप्त शेतकरी डॉ. नरें द्र भदाणे राहणार सामोडे ता. साक्री षज. धुळे यांचा सन्मान मा. डॉ.
सुभािजी भामरे यांच्या हस्ते

