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राहुर# �व�यापीठ, �द. 15 ऑग�ट, 2022 

 आज आपण सव4 देशा�या �वातं�याच े  अमतृमहो�सवी वष4 साजरे कर#त आहोत. यावेळी आप6या देशाला 

�वातं�य दे7यासाठ8 9यांनी ब;लदान केले असे शूर जवान, थोर =ां>तकारक यांना नमन केले पा�हजे. महा�मा फुले 

कृषी �व�यापीठाने या अमतृ महो�सवी वषा?म@ये संशोधनाबरोबरच ;शBण व �व�ताराम@ये उ6लेखनीय असे काम 

केले आहे. �व�यापीठा�या कसबे DडEज येथील संशोधन क$ %ात तयार झाले6या सोयाबीन�या �व�वध वाणांच े BेG 

देशातील 35 लाख हेHटर BेGावर पसरले  आहे. �व�यापीठा�या कांदा Iबया7यांची शेतकJयांम@ये असलेल# मागणी 

लBात घेऊन �व�यापीठाने दहा टनांपय?त कांदा Iबया7याच ेउ�पादन घेतले. �याचबरोबर रा9यातील पंधराशेपेBा जा�त 

शेतकर# उ�पादक कंप!यांना IMडर Iबयाणे देऊन �यानंतर तयार होणाJया स�ट4फाइड Iबया7यामुळे लाखो शेतकJयांना 

�याचा फायदा झालेला आहे. �व�यापीठाने शेतकJयांना क$ %Iबदं ू मानून तयार केलेले उ�कृOट तंGPान, बी- Iबयाणे 

तसेच अवजारे इ�याद# दजRदार >न�वOठा पुर�व6यामुळे शेतकJयां�या उ�पादनात वाढ होऊन �यांचा फायदा झालेला 

आहे. डॉ. अ7णासाहेब ;शदें कृषी अ;भयांIGकU व तंGPान महा�व�यालयाला ए.आय.सी.ट#.ई. ची अXध�वीकृती ;मळाल# 

आहे. कानपूर येथील आय.आय.ट#. सोबत नमा;म गंगे Yक6पासाठ8 सामंज�य करार करणारे हे प�हले कृषी 

�व�यापीठ आहे. शेतकJयांबरोबरच �व�याथ'ह# या �व�यापीठाचा स!मान आहे. �व�याZया?मधून शा�GP घडावेत, मोठे 

उ�योजक घडावेत जेणेक[न �व�यापीठाच ेनाव मोठे होईल अशी अपेBा �व�यापीठांची असत.े �व�याZया?बरोबरच या 

�व�यापीठांम@ये काम करणारे शा�GP, Yा@यापक व कम4चार# यांनी �व�यापीठाची �थापना 9या  उ�देशाने झाल# तो 

उ�देश लBात घेऊन �व�यापीठाचा नावलौ\कक कसा वाढेल यासाठ8 Yय�न केले पा�हजेत. महा�मा फुले कृ�ष 

�व�यापीठात भारतीय �वातं�य �दन उ�साहात साजरा कर7यात आला. यावेळी कुलगु[ डॉ. पी.जी. पाट#ल यांच ेह�त े

@वजारोहण कर7यात आले. या Yसंगी माग4दश4न करतांना त े बोलत होत.े यावेळी संशोधन व �व�तार ;शBण 

संचालक डॉ. शरद गडाख, अXधOठाता डॉ. Yमोद रसाळ, >नयंGक डॉ. बापूसाहेब भाकरे , �व�यापीठ अ;भयंता ]ी. 

;मल#ंद ढोके, �वशेष काय4 अXधकार# डॉ. महानंद माने, मु^य शा�GP Iबयाणे डॉ. आनंद सोळंके, उपकुलसXचव ]ी. 

�वजय पाट#ल , सव4 �वभाग Yमुख, सुरBा अXधकार# ]ी. गोरB शेटे उपि�थत होत.े   

 यावेळी कुलगु+ंनी �व�यापीठाने इ`ाइल तसेच ऑ�aे;लया या �व�यापीठातील ;शBण सं�थांबरोबर केले6या 

सामंज�य करारांचा उ6लेख केला  कृषी पारायण मॉडले िbहलेज तसेच शेतकर# आयडॉल या �व�तारात केले6या 

ना�व!यपूण4 काया4चा उ6लेख �यांनी यावेळी केला. यावेळी एनसीसी अXधकार#  डॉ. सुनील फुलसावंगे यांनी परेडच े

संचलन केले.  सुरBा अXधकार# ]ी. गोरB शेटे यांनी सुGसंचालन केले. यावेळी पदयुcर महा�व�यालय, डॉ. 

अ7णासाहेब ;शदें कृषी अ;भयांIGकU व तंGPान महा�व�यालय तसेच पु7यdलोक अ�ह6यादेवी होळकर कृषी 

महा�व�यालय, हाळगाव यां�या संयुHत �व�यमाने रHतदान ;शIबराच ेआयोजन कर7यात आले होत.े  या रHतदान 

;शIबराम@ये �व�याथ' तसेच Yा@यापक व कम4चार# यांनी सहभाग नeदवला. �वातं�य �दना�या या काय4=मासाठ8 

�व�यापीठातील सव4 अXधकार#, कम4चार# व �व�याथ' मोgया सं^येने उपि�थत होत.े 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


