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 आप�या देशात ह�रत�ांती ह� कृ�ष शा���ांमुळे आल� व यानंतर आपला देश 

अ नधा यांम"ये �वयंपूण% झाला. जगात *यावेळी द+ुकाळ पडतो .यावेळी इतर देश आप�याकडे 

अ नधा यासाठ2 बघतात. यामुळे कृ�ष 5े� हे अ6त मह.वाच े5े� 8हणुन गणले जाते. या 5े�ात 

आपण पदवी घेतल� आहे याचा आपण अ9भमान बाळगला पा;हजे. रासाय6नक खतां=या 

अ6तवापरामुळे शतेीच े आरो>य खालावले असून ते सुधार?यासाठ2 शतेकरय्ांनी सA;Bय खतांचा 

जा�तीत जा�त वापर करावा. भरडधा य हे गर�बांच े धा य 8हणुन गणले जायचे पण 

.या=यामधील पौ+ट�कता ल5ात घेता या भरडधां याना आता जगात मा यता 9मळाल� असून 

.याचा आहाराम"ये जा�तीत जा�त वापर करणे गरजेच ेआहे. शतेकरय्ांना हवामानाचा अचकू 

अदंाज दे?यासाठ2 शा���ांनी व �वEयाFयाGनी यावर अHधक काम करावे. �वEयाFयाGनी आप�या 

�ानाचा उपयोग शतेकरय्ां=या उ नतीसाठ2 करावा असे J6तपादन महारा+K रा*याच े रा*यपाल 

मा. Lी. भगत 9सहं कोMयार� यांनी केले.  

  महा.मा फुले कृ�ष �वEयापीठा=या छ.तीसावा पदवीदान समारंभात �नातकांना उदE◌ेशून 

अ"य5ीय माग%दश%नात त ेबोलत होत.े यावेळी Qयासपीठावर कृ�ष �वEयापीठाच ेJ6तकुलपती तथा 

कृ�ष मं�ी ना.Lी. अSदलु स.तार, Jमुख पाहुणे 8हणुन राजीव गांधी �व�ान व तं��ान आयोगाच े

अ"य5 पU�वभूषण डॉ. अ6नल काकोडकर, नवी ;द�ल� येथील कृ�ष शा��� 6नवड मंडळाच े

माजी अ"य5 डॉ. चाWद.त मायी आXण महारा+K रा*या=या आदश% गाव संक�प व Jक�प 

स9मतीच े काया%"य5 पULी Lी. पोपटराव पवार, कुलगुY डॉ. पी.जी. पाट�ल, परभणी कृ�ष 

�वEयापीठाचे कुलगुW डॉ. इंB मणी, अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृ�ष �वEयापीठाच े

कुलगुW डॉ. शरद गडाख, �वEयापीठ काय%कार� प�रषदेचे सद�य आ.Lी. Hचमणराव पाट�ल, Lी. 



द.ता�य उगले, डॉ. J;दप इंगोले, Lी. गणेश 9शदें, Lी. संजीव भोर, अHध+ठाता (कृ�ष) डॉ. उ.तम 

चQहाण, संशोधन संचालक डॉ. सु6नल गोरंट�वार, �व�तार 9श5ण संचालक डॉ. तानाजी नWटे, 

कुलसHचव Lी. Jमोद लहाळे, 6नयं�क डॉ. बापुसाहेब भाकरे, कृ�ष अ9भयां\�क] महा�वEयालयाचे 

सहयोगी अHध+ठाता डॉ. ;द9लप पवार आXण �वEया शाखे=या उपकुलसHचव Lीमती आशा पाडवी 

उपि�थत होत.े   

 कृ�षमं�ी मा. ना. Lी. अSदलु स.तार यावेळी माग%दश%न करताना 8हणाले क] तुम=यावर 

भ�व+यात शतेकरय्ांना स5म कर?याची मोठ2 जबाबदार� असून शतेकरय्ांबरोबरच शतेमजुर आXण 

गोरगर�ंबासाठ2 काम करा. काय%�माच े Jमुख पाहुणे डॉ. अ6नल काकोडकर आप�या द�5ांत 

भाषणात 8हणाले क] _ामीण भारताचा �वकास कृ�ष 9श5ण घेतलेले �वEयाथ`च कW शकतात. 

तं��ानाची अमंलबजावणी व .याचा Jसार व न�वन तं��ान 9मळ?यासाठ2 आवMयक असणारे 

वातावरण तयार के�यास _ामीण भागाचे सशaतीकरण होवू शकते. उ=च 9श5ण देणारय्ा 

संशोधन सं�था व .यांच े पदवीधारक हे _ामीण भागात चांगले काम कWन गावाच े Wपांतर 

चांग�या शहरात कW शकतात. .यां=या मा"यमातून �था6नकांना जवळची असणार� उ=च 

तं��ानयुaत ना�व यपूण% पया%वरणाला अनुकुल प"दत _ामीण भारताला नaक]च उ=च पातळीवर 

पोहचवेल. कुलगुY डॉ. पी.जी. पाट�ल �वEयापीठ अहवाल सादर करताना 8हणाले क] �वEयापीठ 

�व�वध �वषयांम"ये पद�वका, कृ�ष पदवी, पदQयु.तर आXण आचाय% पदQयांम"ये �वEयाFयाGना 

9श5ण देते. �वEयापीठाने का�ट Jक�पा=या मा"यमातुन bोन त�ं�ान याचबरोबर देशी 

गायीवर�ल संशोधन Jक�प हाती घेतला आहे. गे�यावष` �वEयापीठाने �व�वध �पकांचे सहा वाण, 

चार कृ�ष यं� े व औजारे आXण एकूण 70 तं��ान 9शफारशी �वक9सत कWन शतेकरय्ांसाठ2 

Jसार�त केले�या आहेत तसेच �व�तार 9श5ण 5े�ात �वEयापीठाने ना�व यपूण% उप�म राब�वले 

आहेत. 

 कृ�ष मं�ी ना. अSदलु स.तार आXण कुलगुW डॉ. पी.जी. पाट�ल यां=या शुभह�त े कृ�ष 

शा��� 6नवड मंडळाचे माजी अ"य5 डॉ. चाWद.त मायी आXण महारा+K रा*या=या आदश% गाव 

संक�प व Jक�प स9मतीच ेकाया%"य5 पULी Lी. पोपटराव पवार यांनी कृ�ष 5े�ासाठ2 केले�या 

उ�लेखनीय काया%बgल .यांना डॉaटर ऑफ साय स या मानद पदवीने स मानीत केले. यावेळी 

कुलगुW डॉ. पाट�ल यांनी मानप�ांच ेवाचन केले. तसेच यावेळी 62 �वEयाFयाGना पीएच. डी., 382 

�वEयाFयाGना पदQयु.तर पदवी व 6,388 �वEयाFयाGना पदवी असे एकुण 6,832 पदQया Jदान 



कर?यात आ�या. पदवीदान समारंभात सन 2021-22 म"ये बी.ए�स.सी (कृ�ष) पदवीत Jथम 

आलेल� कु. अपुवा% वामन, बी.ए�स.सी (उEयान �वEया) म"ये Jथम आलेल� कु. 9स"द8मा 

हलोल�, कृ�ष अ9भयां\�क]म"ये Jथम आलेल� कु. शाल�नी आभाळे यांना सुवण%पदक व इतर 

यश�वी �वEयाFयाGना पदके Jदान कर?यात आल�. 

 समारंभाला माजी कुलगुW डॉ. तुकाराम मोरे, डॉ. अशोक ढवण, माजी आ. Lी. चBंशेखर 

कदम, माजी अHध+ठाता डॉ. Jमोद रसाळ, पुणे येथील कृ�ष प�रषदेचे �व�तार संचालक डॉ. 

�वpलराव 9शकq ,  कृ�षभूषण Lी. सुर9सगं पवार, कृ�षभूषण Lी. �व+णू जरे, िज�हा अHध5क कृ�ष 

अHधकार� Lी 9शवाजीराव जगताप, �वEयापीठ अ9भयंता Lी. 9म9लदं ढोके, मा यवर, प�कार, 

सहयोगी अHध+ठाता, �वभाग Jमुख, अHधकार�, शा���, �वEयाथ` व �वEयाथ`नी उपि�थत होते. 

काय%�माचे सू�संचालन डॉ. आनंद चवई यांनी केले. या काय%�मानंतर प�कार ;दना=या 

6न9म.ताने उपि�थत प�कारांचा स.कार कर?यात आला.  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


