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 स�माननीय पंत�धानांनी आंतररा���य पातळीवर पौि�टक तणृधा�यांचे आहारातील मह�व 

पटवून सां!गतले. �यामळेु संयु%त रा��संघाने पौि�टक तणृधा�य लागवडीला व �याचा आहारात 

समावेश )हावा यासाठ+ वष- 2023 आंतररा���य पौि�टक तणृधा�य वष- 1हणुन घोषीत केले. 

पौि�टक तणृधा�य हे कमी पा3यात, उ�णतेत तग धरणारे पीक आहेत. �यां6या पौि�टक 

गुणधमा-मुळे आरो7यासाठ+ �याच े अन�यसाधारण मह�व आहे. आप9या देशातील पौि�टक 

तणृधा�यांम;ये जगाच ेआरो7य सुधार3याची ताकद आहे असे �=तपादन रा>याच े कृ?ष आयु%त 

@ी. सु=नल च)हाण यांनी केले.  

 महा�मा फुले कृ?ष ?वBयापीठ, राहुर� आCण कृ?ष ?वभाग, महारा�� शासन यां6या संयु%त 

?वBयमाने आंतररा���य पौि�टक तणृधा�य वष--2023 =नFम�ताने ?वBयापीठा6या >वार� सुधार 

�क9पावर रGबी Iदवस, चचा-सJे, कृ?ष �दश-न व Fशवार फेर�च ेआयोजन कर3यात आले होते. या 

काय-Kमाचे अ;यLीय माग-दश-न करतांना रा>याच ेकृ?ष आयु%त @ी. सु=नल च)हाण बोलत होत.े 

यावेळी �मुख पाहुणे 1हणुन आदश- गाव संक9प, �क9प सFमतीच े काया-;यL पN@ी डॉ. 

पोपटराव पवार उपिPथत होत.े यावेळी )यासपीठावर ?वBयापीठाच ेसंशोधन संचालक डॉ. सु=नल 

गोरंट�वार, ?वPतार FशLण संचालक डॉ. तानाजी नRटे, अ!ध�ठाता (कृ?ष) डॉ. उ�तम च)हाण, 

िज9हा अ!धLक कृ?ष अ!धकार� @ी. Fशवाजी जगताप, कुलस!चव @ी. �मोद लहाळे, 

वनPपतीशाPJ ?वभाग �मुख डॉ. ?वजू अमोFलक, >वार� सुधार �क9प �मुख डॉ. Iदपक दधुाडे 

आCण कृ?षभूषण @ी ?व�णू जरे उपिPथत होत.े  

 आयु%त @ी. च)हाण पुढे 1हणाले ?वBयाVयाWनी जीवनात �य�न करत रहा, संधी =नमा-ण 

होत राहती. कृ?ष6या ?वBयाVयाWनी शतेकरय्ां6या शतेावर जावून समPया जाणून Yया व �यावर 

संशोधन करा. शतेकरय्ांना परवडतील व �यांच े @म कमी होतील असे छोट� छोट� अवजारे 

?वBयापीठाने ?वकसीत करावी. पN@ी डॉ. पोपटराव पवार माग-दश-न करतांना 1हणाले क[ मातीच े



आरो7य आCण पा3याचे आरो7य यावर मानवाच ेआरो7य आधार�त आहे. 1हणुन माती व पा3याची 

जपवणूक करा. बदल�या हवामाना6या समPयेला जग सामोरे जात आहे. या बदल�या हवामानाला 

सामोरे जाताना पौि�टक तणृधा�याचे मह�व अधोरेखीत होत आहे. हे पौि�टक तणृधा�य बदल�या 

हवामानात चांगले उ�पादन देते व आपले आरो7य सु\ढ ठेवत.े =न-)यसणी व =नरोगी ?पढ� 

ज�माला घालायची असेल तर आहाराम;ये पौि�टक तणृधा�याचा समावेश करावा.  

 डॉ. सु=नल गोरंट�वार 1हणाले क[ मा. कुलगुRं6या माग-दश-नाखाल� ?वBयापीठा6या 

काय-LेJात आंतररा���य पौि�टक तणृधा�य वषा-=नFम�त ?व?वध उपKमांचे =नयोजन केलेले आहे. 

शतेकरय्ांना काब-न Kेडीटचा कसा फायदा होईल यावर ?वBयापीठात काम सुR आहे. पौि�टक 

तणृधा�याचा वापर कRन ?वBयापीठाने ?व?वध पौि�टक खाBय पदाथ- बन?वले आहेत. काय-Kमाचे 

Pवागत व �ाPता?वक वनPपतीशाPJ ?वभाग �मुख डॉ. ?वजू अमोFलक यांनी केले. या�संगी 

शतेकरय्ांनी, ?वBयाVया-नी व मा�यवरांनी �ा�य^Lक �LेJाला, कृ?ष �दश-नाला भेट� Iद9या. 

या�संगी डॉ. Iदपक दधुाड,े डॉ. कुशल बरह्ाटे, डॉ. योगेश बन, डॉ. चांगदेव वायाळ, डॉ. 

उदयकुमार दळवी, डॉ. =नलेश मगर, कु. �=तLा Fशदें या शाPJ_ांनी पौि�टक तणृधा�यां6या 

?व?वध ?वषयांवर )या`याने Iदल�. या�संगी सहयोगी अ!ध�ठाता डॉ. @ीमंत रण?पसे, डॉ. गोरL 

ससाणे, कृ?ष उपसंचालक @ी. र?वaं माने, उप?वभागीय कृ?ष अ!धकार� @ी. ?वलास नलगे, 

आ�माच े �क9प संचालक @ी. गायकवाड, उप?पभागीय कृ?ष अ!धकार� @ी. गIहनीनाथ कापसे, 

@ी. गवळी, कृ?ष ?वकास अ!धकार� @ी. शंकर bकवc, तालुका कृ?ष अ!धकार� @ी. महेa ठोकळे, 

कृ?ष ?वभागाचे ?व?वध अ!धकार� व ?वBयापीठातील ?वभाग �मुख, शाPJ_, अ!धकार�, कम-चार�, 

शतेकर�, ?वBयाथd व ?वBयाथdनी मोeया सं`येने उपिPथत होते. या काय-Kमाचे सूJसंचालन डॉ. 

स!चन सदाफळ तर आभार सहयोगी संशोधन संचालक डॉ. राजfa वाघ यांनी मानले.  

  



 

 



 

 



 


