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महा�मा फुले कृ�ष �व�यापीठ, राहुर� येथे 74 वा भारतीय �जास�ताक  �दन उ�साहात 

साजरा कर#यात आला. या�संगी कुलगु( डॉ. पी.जी. पाट�ल यांचे ह-ते .वजारोहन कर#यात 

आले. यावेळी माग1दश1न करतांना कुलगु3 डॉ. पी.जी. पाट�ल 4हणाले क6 कृ�ष �व�यापीठांनी 

केलेले संशोधन, शासना8या योजना, कृ�ष पदवीधर �व�याथ9 व �गतशील शतेकर� यां8यामुळे 

कृ�ष :े;ातील उ�पादन आ<ण उ�प=नात अमुला? बदल झाला आहे. महा�मा फुले कृ�ष 

�व�यापीठाने आतापयBत शै:<णक, संशोधन व �व-तार :े;ात उDलेखनीय काय1 केले आहे. यावष9 

�व�यापीठातील 18 �व�याथ9 जे.आर.एफ., 9 �व�याथ9 एस.आर.एफ. JशKयव�ृती आ<ण 131 

�व�याथ9 नेट पMर:ा उ�तीण1 झाले आहे. �व�याNयाB8या उOवल भ�वKयासाठP कृ�ष महा�व�यालय, 

पुणे, धळेु, कोDहापूर आ<ण राहुर� येथे संकDप कR S सु3 करणार आहोत. यावष9 �व�यापीठाने सहा 

वाण, चार अवजारे व 70 कृ�ष तं;Uान Jशफारशी शतेकरय्ांसाठP �साMरत केDया आहे. 

Wबजो�पादनाची साखळी अXधक बळकट हो#यासाठP �व�यापीठाने 1200 हून अXधक  शतेकर� 

उ�पादक कंप=या तसेच महाबीज, खाजगी कंप=या यां8याबरोबर सामंज-य करार केला. देशात 

�थमच या �व�यापीठाला Zोन र�मोट पायलट �Jश:ण कR S सु3 कर#याची परवानगी Jमळल�. 

�व�यापीठा8या [Kट�कोनातून ह� एक मोठP उपल\धी आहे. पौिKटक तणृधा=याम.ये मोठे संशोधन 

केलेले आहे. माझा एक �दवस बळीराजासाठP, मफुकृ�व आयडॉDस असे ना�व=यपूण1 �व-तार 

उप_म �व�यापीठात राब�वले जात आहे. �व�यापीठाच े�शासन आता ग`तमान आ<ण पारदश1क 

झालेले आहे. लवकरच आपण शासनाने �दलेDया `नयमानुसार भरती�a_या राब�वणार आहोत. 

�व�यापीठ सदैव �कDप?-तां8या पाठPशी उभे आहे. यावेळी मा=यवरां8या ह-ते मफुकृ�व कॅलRडर 

2023 चे �वमोचन कर#यात आले.  

 भारताच े सं�वधान �ा-ता�वकाचे वाचन क3न काय1_माची सु3वात कर#यात आल�. या 

काय1_माला संचालक संशोधन डॉ. सु`नल गोरंट�वार, अXधKठाता (कृ�ष) डॉ. उ�तम चeहाण, 

�व-तार Jश:ण संचालक डॉ. तानाजी न3टे, कुलसXचव fी. �मोद लहाळे, �व�यापीठ अJभयंता 



fी. JमJलदं ढोके, `नयं;क fी. �वजय पाट�ल, सहयोगी अXधKठाता डॉ. �दल�प पवार, डॉ. 

बापुसाहेब भाकरे, डॉ. fीमंत रण�पसे, डॉ. गोर: ससाणे, �मुख शा-;U (Wबयाणे) डॉ. आनंद 

सोळंके, एन.सी.सी. अXधकार� डॉ. सु`नल फुलसावंगे, �व�वध �वभागांचे �वभाग �मुख, शा-;U, 

�ा.यापक, कम1चार� उपि-थत होत.े या काय1_माच ेसू;संचालन सुर:ा अXधकार� fी. गोर: शटेे 

यांनी केले. यावेळी एन.सी.सी. 8या �व�याNयाBनी डॉ. फुलसावंगे यां8या माग1दश1नाखाल� संचलन 

केले व मानवंदना �दल�. 

 



 

 



 


