ळेतकयी गौयल वभायोश- दद. १ जसरै २०११
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ळेती शा भानलाच्मा ऩायं ऩरयक उऩषजवलकेचा भसख्म व्मलवाम अवून दे ळातीर तवेच
याज्मातीर फशसवंख्म रोकवंख्मा ळेतीलय आधारयत आशे . ळेतीचा वलकाव झाल्माशळलाम दे ळाच्मा

वलाागीण वलकावाचे स्लप्न वाकाय शोणाय नाशी. म्शणूनच याष्डीम ऩातऱीलय वन २००७ भधीर
याष्डीम वलकाव ऩरयऴदे ततीर ठयालानसवाय दे ळात कृ वऴ वलकावावाठी याष्डीम कृ वऴ वलकाव मोजना ल
याष्डीम वसयषा अशबमान वसरु कयण्मात आरे.
लाढत्मा रोकवंख्माभसऱे अन्नधान्माची गयज लाढत आशे . उऩरब्ध जशभनीभध्मे
जास्तीत जास्त उत्ऩादन घेण्माच्मा दृष्टीने कृ वऴ वलद्याऩीठ, कृ वऴ वंळोधन कंद्र, मातीर वऩक
उत्ऩादन लाढीचे नलीन तंत्रसान ळेतक-माऩमंत मळस्लीरयत्मा ऩोशोचवलण्माचे काभ ळावनाच्मा कृ वऴ
वलबागाने ल कृ वऴ वलद्याऩीठाने केरेरे आशे . ळेतकयी स्लत्दे खीर एक वंळोधकच अवतो. तो
स्लत्च्मा जशभतीत वलवलध प्रकायच्मा वऩकांची रागलड कयीत वलवलध तंत्रसानाच्मा लाऩयाने
अशधकाशधक उत्ऩादन घेण्माचा वातत्माने प्रमत्न कयीत अवतो.

ळेतक-मांभधीर मा प्रमोगळीर ल

वंळोधक लृत्तीरा चारना शभऱाली म्शणून कृ वऴ षेत्रात त्मांनी केरेल्मा काभाचा गौयल ळावन
आजऩमंत वलवलध ऩसयस्कायांच्मा भाध्मभांतून कयत आरेरे आशे .
ळावनाभापात प्रमोगळीर ल प्रगतीशळर ळेतक-मांना दे ण्मात मेणाये वलवलध ऩसयस्काय
१.डॉ. ऩंजाफयाल दे ळभसख कृ वऴयत्न
२.लवंतयाल नाईक कृ वऴबूऴण
३.षजजाभाता भदशरा कृ ऴीबूऴण
४.लवंतयाल नाईक कृ ऴीबूऴण वेदद्रमळेती
५.लवंतयाल नाईक ळेतीशनष्ठ
६.लवंतयाल नाईक ळेतीशभत्र
७.उदमान ऩंदडत
वन २०११ शे लऴा भशायाष्ड याज्म स्थाऩनेचे वसलणा भशोत्वली लऴा आशे . मा

वसलणा

भशोत्वली लऴााचे औशचत्म वाधून भागीर ५० लऴाात ज्मा ळेतक-मांच्मा अथक ऩरयश्रभाभसऱे कृ वऴ
वलकावात याज्म अग्रस्थानी यादशरे. त्मा ळेतक-मांचे प्रशतशनधीत्ल कयणा-मा लयीर ऩसयस्काय प्राप्त
ळेतक-मांचा गौयल आषण याज्माच्मा कृ वऴ वलकावात कृ वऴ शळषण,वंळोधन ल वलस्ताय कामााद्वाये

उल्रेखनीम मोगदान ददल्माफद्दर याज्मातीर चायशी कृ वऴ वलद्याऩीठांचे भाजी कसरगसरु ल याज्माच्मा
कृ वऴ वलकावात धोयणात्भक शनणाम घेऊन चारना ददरेल्मा वला भाजी कृ वऴ ल परोत्ऩादन
भंत्री/याज्म भंत्री मांचा वन्भान कयण्माचे शनमोजन कयण्मात आरे आशे .

याज्माचे कृ वऴ ल ऩणन

भंत्री भा.ना.याधाकृ ष्ण वलखे ऩाटीर मांनी वदय वंकल्ऩना भांडरी अवून ती ऩूणत्ा लाव नेण्माच्मा
दृष्टीने ळावनाभापात ददनांक १ जसरै २०११ योजी दऩ
स ायी ३.३० ला. शळलछत्रऩती क्रीडा वंकसर,
म्शाऱसं गे (फारेलाडी) ऩसणे मेथे मा ळेतकयी गौयल वोशऱमाचे आमोजन केरे आशे .
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१ जसरै शा ददलव याज्मात भाजी भसख्मभंत्री स्लगीम लवंतयालजी नाईक मांचा
जन्भददलव अवून त्मांनी कृ वऴ षेत्रात ददरेल्मा अभूल्म मोगदानाफद्दर तो कृ वऴ ददन म्शणून
वाजया केरा जातो. माच ददलळी याज्मातीर कृ वऴ षेत्राच्मा वलकावात अभूल्म मोगदान ददरेल्मा
भान्मलयांचा गौयल वोशऱा आमोषजत कयण्मात मेत अवल्माचे त्माव

वलळेऴ औशचत्म प्राप्त झारे

आशे .
याज्मातीर ळेतक-मांभध्मे उत्वाश ल नलीन प्रेयणा शनभााण कयण्मावाठी तवेच मा
ऩसयस्काय प्राप्त ळेतक-मांचे अनसकयण याज्मात इतयत्र व्शाले ल याज्माची कृ वऴ प्रगतीची गौयलळारी
ऩयं ऩया कामभ याखाली तवेच मा ऩयं ऩये चे प्रददघा काऱ स्भयण
आमोजन कयण्मात मेत आशे . मा कामाक्रभात

याज्मातीर वला

याशाले मावाठी मा कामाक्रभाचे
कृ ऴीयत्न (१०), कृ ऴीबूऴण (१५८),

षजजाभाता कृ ऴीबूऴण (६३), कृ ऴीबूऴण वंद्रीम ळेती (३), ळेतीशनष्ठ (१०२८), ळेतीशभत्र (४३) आषण
उद्यानऩंडीत (१२१) इत्मादी ऩसयस्कायांनी गौयलण्मात आरेरे एकूण १४२६ ळेतक-मांना, कृ ऴी
वलद्याऩीठांचे भाजी कूरगसरु ल भाजी कृ ऴी / परोत्ऩादन भंत्री आषण याज्मभंत्री मांचा स्भृतीशचन्श
दे ऊन वन्भान कयण्मात मेणाय आशे . मा वला अशतथींची प्रलाव ल शनलाव व्मलस्था कयण्मात आरी
अवून त्मांना कृ वऴ वलबागाचे वंऩका अशधकायी नेभण्मात आरे आशे त.
शा गौयल वभायोश भा. भसख्मभंत्री भशोदमांच्मा शस्ते, भा. डॉ. एभ. एव.
स्लाभीनाथन, बायतीम शयीतक्रांतीचे जनक ल जागशतक दकतीचे कृ वऴ ळास्त्रस तथा अध्मष, एभ.
एव. स्लाभीनाथन रयवचा पाऊंडे ळन, चेन्नई मांचे अध्मषतेखारी आषण
प्रभूख उऩषस्थतीत

आमोषजत

केरा

भंत्री/याज्मभंत्री, कृ वऴ ऩरयऴदे चे उऩाध्मष,

आशे . मा

कामाक्रभाव

भा. उऩभसख्मभंत्री मांचे

वलद्यभान

भंत्रीभशोदम,

भाजी

षजल्शा ऩरयऴदांचे अध्मष, खावदाय, आभदाय, षजल्शा

ऩरयऴद कृ वऴ वशभती वबाऩती, ऩंचामत वशभती वबाऩती ल वयऩंच मांना शनभंवत्रत केरे आशे .
ळेतकयी गौयल वभायं बाच्मा शनशभत्ताने कृ ऴी प्रदळानाचे आमोजन कयण्मात मेणाय आशे .
माभध्मे अल्ऩ, अत्मल्ऩ ळेतक-मांवाठी कृ वऴ मांवत्रकीकयणाचे नलनलीन अलजाये , ऊव काऩणी मंत्र
इत्मादींचा

प्राभसख्माने वभालेळ आशे . तवेच ळेतभाराचे स्थाशनक स्थयालय प्राथशभक शाताऱणी ल

प्रदक्रमा इ. वलऴमांळी वंफंशधत वसभाये ४० स्टॉल्व चा वभालेळ याशणाय आशे . माभध्मे भशायाष्ड कृ वऴ
उद्योग वलकाव भशाभंडऱ, याज्मातीर कृ वऴ वलद्यावऩठे , स्लमंवेली ल व्माऩायी वंस्था इ. चा वशबाग
याशणाय आशे . रोकयं जनातून सान प्रफोधन शोणेवाठी वांस्कृ शतक कामाक्रभाचे आमोजन कयण्मात
मेत आशे . वदय कामाक्रभाच्मा आमोजनाभध्मे भशायाष्ड याज्माच्मा कृ वऴ वलबागावश भशायाष्ड याज्म

वशकायी ऩणन भशावंघ भमाा. भसंफई, भशायाष्ड याज्म कृ वऴ उदमोग वलकाव भशाभंडऱ, भसंफई,
भशायाष्ड याज्म वफमाणे भशाभंडऱ, अकोरा, भशायाष्ड याज्म लखाय भशाभंडऱ, ऩूणे आषण भशायाष्ड
याज्म कृ वऴ ऩणन भंडऱ, ऩूणे इ. चा वभालेळ आशे .

कृ वऴ उऩवंचारक-भादशती, कृ वऴ आमसक्तारम,भ.या.ऩसणे-५.०२०-२५५३७८६५
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