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माझा एक दवस मा या बळीराजासाठ या रा यशासना या उप मांतगत महा मा फुले
कृ&ष &व(यापीठ, राहुर* येथील शा,-. दवसभर शेतकर्यां या शेतावर होते. &व(यापीठाचे कुलगु4
डॉ. पी.जी. पाट*ल यां या मागदशनाखाल* हा उप म काय9े-ातील दहा िज;<यात राब&व=यात
येत आहे . या उप माची सु4वात राहुर* तालु?यातील तांभेरे आ@ण कानडगाव या गावातून झाल*.
यावेळी संचालक संशोधन आ@ण &व,तार Dश9ण डॉ. शरद गडाख, Eसारण कFG Eमुख डॉ. पंHडत
खडI, शा,-. डॉ. वसंत पोखरकर, डॉ. गोकुळ वामन, डॉ. सJचन सदाफळ, डॉ. भगवान दे शमुख,
Eा. अLसार अ तार शेख, डॉ. संजय तोडमल उपि,थत होते. तसेच &व(यापीठाचे आJधMठाता डॉ.
ं े यांनी बाबुडQ
Eमोद रसाळ, कृ&ष अDभयांN-कO &वभाग Eमुख डॉ. सुPनल गोरं ट*वार, डॉ. मुकंु द Dशद
घुमट, िज. अहमदनगर या गावातील शेतकर्यांना भेट दल*. याच पSदतीने &व(यापीठातील इतर
शा,-. यांनी &व&वध गावांना भेट* द;या. या शा,-.ांनी पूण दवस शेतकर्यांबरोबर घाल&वला.
शेतकर्यांना या या दै नं दन शेती कामामSये येणार्या अडचणी जाणून घेत;या. या भेट*दरVयान
शा,-.ांनी

या गावातील शासकOय, PनमशासकOय सं,थांना भेट* द;या. शेतकर्यांबरोबर चचा

करतांना या गावातील पीक पSदती, E येक &पकावर येणारा खच व याचे उ पLन याचा ताळे बंद
अनौपचार*क चचIतून जाणून घेतला. &व(यापीठांनी &वकसीत केलेले तं-.ान, शेतकर* वापरत
असलेले तं-.ान, गावामधील पीक पSदती, Xाम &वकास आराखडा या बYल शेतकर्यांबरोबर
स&व,तर चचा कर=यात आल*. यावेळी शा,-.ांनी &व&वध शेतकर्यां या शेतावर भेट* दे वून यांना
मागदशन केले.
कडधाLय सुधार Eक;पाचे Eमुख शा,-. डॉ. नंदकुमार कुटे Eमुख असले;या शा,-.ां या
चमुने पाथडQ तालु?यातील Dशराळ या गावातील शेतकर्यां या शेतावर भेट दे वून शेतकर्यांशी
&व&वध EZनांवर मागदशन केले. औषधी व सुगंधी वन,पती Eक;पाचे Eमुख डॉ. &व म जांभळे व
जीन बँकेचे Eमुख डॉ. &वलास आवार* या शा,-.ांनी राहुर* तालु?यातील मानोर* व दे हरे या
गावातील शेतकर्यां या शेतावर भेट दे वून यांना मागदशन केले. कृ&ष शा,-.ांनी E य9 शेतावर
भेट दे वून &वचारपूस केल* याबYल शेतकर्यांनी आनंद ]य?त केला. माझा एक दवस मा या
बळीराजासाठ या उप माला शेतकर्यांनी उ ,फुत EPतसाद दला.

