ळुक्रलाय, १ जुर,ै २०११
सवॊचन ल उत्ऩादकता लाढलून दव
ु यी शरयत क्राॊती शोण्माची गयज - भुख्मभॊत्री
लाढती रोकवॊख्मा आणण कभी शोणाये ळेतीषेत्र शी सचॊतेची फाफ अवून त्मालय भात कयण्मावाठी सवॊचन षेत्र ल
उत्ऩादकता लाढलून दव
ु यी शरयत क्राॊती कयण्माची गयज आशे, अवे प्रसतऩादन भुख्मभॊत्री ऩृथ्लीयाज चव्शाण माॊनी केरे.
कृ ऴी ल ऩणन वलबागाच्मा लतीने भशायाष्डयाज्माच्मा वुलणण भशोत्वली लऴाणसनसभत्त फारेलाडी मेथीर श्री
सळलछत्रऩती क्रीडा वॊकुर मेथे आमोणजत ळेतकयी गौयल वभायॊ ब कामणक्रभात भुख्मभॊत्री फोरत शोते . मालेऱी
वशकायभॊत्री शऴणलधणन ऩाटीर, उच्च ल तॊत्र सळषणभॊत्री याजेळ टोऩे, भाजी भॊत्री गणऩतयाल दे ळभुख, गोवलॊदयाल आददक,
यणणजत दे ळभुख, फी.जे.खताऱ, ळॊकययाल कोल्शे, नानाबाऊ एॊफडलाय, अनॊतयाल थोऩटे, शऴणलधणन दे ळभुख, आदीॊची
व्मावऩीठालय उऩणथथती शोती.
शरयत क्राॊतीचे प्रणेते, भाजी भुख्मभॊत्री थल.लवॊतयाल नाईक माॊचाजन्भददलव आऩण कृ ऴी ददन म्शणून वाजया
कयतो, कृ ऴी वलबागाने कृ ऴी षेत्रात उल्रेखनीमकामण कयणाऱ्मा भाजी भॊत्री, कृ ऴी वलद्याऩीठाचे कुरगुरु, वॊळोधक, कृ ऴी
षेत्रात वलवलध ऩुयथकाय सभऱणाये ळेतकयी आणण असधकायी माॊचा गौयल केल्माफद्दर कृ ऴी वलबागाचेअसबनॊदन करुन
भुख्मभॊत्री म्शणारे, १९६० च्मा दळकात वलसळष्ट याज्म ल वलसळष्टवऩकाॊभध्मे शरयत क्राॊती झारी शोती. वध्माच्मा
ऩरयणथथतीत ददलवंददलव ळेती षेत्रकभी-कभी शोत आशे . त्माभानाने ओसरताचे षेत्र म्शणाले तवे लाढरेरे नाशी.
ऩॊजाफ, शरयमाणा याज्माच्मा तुरनेत आऩरे सवॊचनषेत्र अत्मॊत कभी आशे . त्मावाठी कोयडलाशषेू त्र डोळ्मावभोय ठे लून
वॊळोधन ल ऩाण्माचे व्मलथथाऩन कयण्माची गयज आशे . नलीनवफमाणे, जैलतॊत्रसानालय आधारयत अवाले . ळेतीरा
ऩूयक व्मलवामाची जोड द्यालीजेणेकरुन ळेतकऱ्माॊचे उत्ऩन्न लाढे र . नलनले वॊळोधन ल आधुसनक अलजाये

ळेतकऱ्माॊच्मा फाॊधाऩमंत ऩोशोचरी ऩादशजेत . मालऴी काऩूव ल ऊवाचे उत्ऩादन लाढरे आशेत्माॊ
. च्मा भारारा चाॊगरे
बाल सभऱण्मावाठी सनमाणतीची गयज आशे .
ळेतीलय मेणाये नैवसगणक वॊकट, शलाभानातीर फदर, ऩालवाची असनमसभतता माचा उशाऩोश कयताना भुख्मभॊत्र्माॊनी
ळेतकऱ्माॊना फॉकाभापणत मालऴी २३ शजाय कोटी रुऩमाॊचा ऩतऩुयलठा केरा अवल्माचे वाॊसगतरे. नलनले तॊत्रसान
आत्भवात करुन ळेतकऱ्माॊनी काभ कयण्माची आलश्मकता अवून ळेतकऱ्माच्मा दशतावाठी ळावन कटीफद्ध
आशे . ळेतकयी शा दे ळाच्मा वलकावातीर आसथणक कणाअवून त्माॊना भदत कयणे शे आऩरे कतणव्म अवल्माचे त्माॊनी
वाॊसगतरे.
ज्मेष्ठ कृ ऴीतस खा.डॉ.एभ.एव.थलाभीनाथन आऩल्मा अध्मषीम बाऴणात थल.लवॊतयाल नाईक माॊच्मा
कृ ऴी
षेत्रातीर उल्रेखनीम कामाणचा गौयलऩूणण उल्रेख करुन म्शणारे, ळेतकऱ्माॊना नलीन तॊत्रसानाची ओऱख शोण्मावाठी
एका ळेतकऱ्माकडू न दव
ु ऱ्मा ळेतकऱ्माऩमंत सानऩोशचवलण्माची आलश्मकता आशे . कृ ऴी षेत्राॊवभोय आव्शान अवरे
तयी आऩल्मा दे ळातीर तरुणाॊची वॊख्मा ५० टक्के आशे . शी जभेची फाजू म्शणाले रागेर . मा लगाणरा कृ ऴीषेत्राकडे
वलसान ल तॊत्रसानाच्मा भाध्मभातून आकवऴणत करुन घेण्माची गयज आशे ळे
. तीतीर गुणलत्ता दटकवलण्मावाठी त्माॊना
वेला उऩरब्ध करुन द्याली आणण ळेतीषेत्रात भदशरा लगाणचे लाढते प्रभाण ऩाशता त्माॊना असधक प्रोत्वाशन द्याले .
थल.लवॊतयाल नाईक माॊच्मा थभृतीरा असबलादन करुन अणजत ऩलाय म्शणारे
, ळेत भजुयाॊची वॊख्मा ददलवंददलव
कभी शोत आशे . त्मालय उऩाम म्शणून आधुसनक ळेत अलजाये लऩूयक व्मलवामाची जोड ददल्मासळलाम ऩमाणम नाशी.
ऊवाचे ल काऩवाचे उत्ऩादन लाढरे आशे .उत्ऩादन लाढरे ल बाल कभी सभऱारे तय ळेतकऱ्माॊचे नुकवान शोते .
त्माभुऱे कृ ऴी वलद्याऩीठाॊनी नलनले वॊळोधन करुन ळेतकऱ्माॊऩमंत ऩोशोचलाले, कृ ऴी वलद्याऩीठाॊना दयलऴी सनधी उऩरब्ध
करुन दे ण्माची गयज अवल्माचे त्माॊनी वाॊसगतरे.
प्राथतावलक बाऴणात कृ ऴीभॊत्री याधाकृ ष्ण वलखे -ऩाटीर माॊनी ळेतकयीगौयल वभायॊ बाभागीर ऩार्श्णबूभी वाॊगताना
वुलणण भशोत्वली लऴाणत याजच्मा कृ ऴीवलकावात मोगदान दे णाऱ्मा ळेतकयी वॊळोधन कृ ऴी वलद्याऩीठाचे कुरगुरु भाजी
भॊत्री माॊचा गौयल कयणे शे आभचे कतणव्म आशे . कृ ऴीयत्न, कृ ऴी बूऴण, णजजाभाता कृ ऴीबूऴण वंदिम ळेती, ळेती सनष्ठ,
ळेती सभत्र ल वलसान ऩॊदडत अळा १४२६ ळेतकऱ्माॊचाकृ तसतेच्मा बालनेतून गौयल कयण्मात मेत अवल्माचे त्माॊनी
वाॊसगतरे.
मा कामणक्रभाच्मा सनसभत्ताने मा दठकाणी कृ ऴी प्रदळणनाचे आमोजन कयण्मात आरे शोते . माप्रदळणनाचे उद्घाटन
भुख्मभॊत्र्माॊच्मा शथते झारे. मा प्रदळणनात ळेतीचे आधुसनकअलजाये उऩरब्ध शोती.
उऩणथथताॊचे आबाय कृ ऴी याज्मभॊत्री गुराफयाल दे लकयमाॊनी आबाय भानरे. डॉ.थलाभीनाथन माॊच्मा इॊ ग्रजी
बाऴणाचा भयाठी अनुलाद कृ ऴीवलबागाचे प्रधान वसचल डॉ.वुधीयकुभाय गोमर माॊनी केरा.

ऩुणे मेथे भुख्मभॊत्री ऩृथ्लीयाज चव्शाण माॊच्मा प्रभुख उऩणथथतीतळेतकयी गौयल वभायॊ ब.
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