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ान महो सवाचा समारोप

शेतक यां नी सि य शेतीकडे ल कि त करावे - डॉ. शां त नाईकवडी
नािशक : एक कडे तं ानाचा पु र कार के ला जात असतानाच दु सरीकडे मा शेती यवसायाचा दजा
खालावत चालला अस याचे िच पाहायला िमळत आहे. जोपयत शेतकरी शेतीकडे इं ड ी हणू न
पाहणार नाही तोपयत शेतीचा िवकास साधला जाणार नाही. शेतीचा दजा आिण शेती उ पादनातील
गु णव ा उं चाव याची आव यकता असू न शेतक यां नी सि य शेतीकडे ल कि त कर याची िनतां त
गरज अस याचे ितपादन सि य शेतीत डॉ. शां त नाईकवडी यां नी के ले.
यशवं तराव च हाण महारा मु िव ापीठा या कृ िष िव ान क ामाफत आयोिजत पाच िदवसीय
कृ षी तं ान महो सवाचा समारोप शिनवारी झाला. यावेळी ‘सि य शेती : सं धी, उ पादन आिण
माणीकरण’ या िवषयावर आयोिजत या यानात मु ख पाहणे हणू न ते बोलत होते. यावेळी
यासपीठावर कृ षी िव ान क ाचे मु ख रावसाहेब पाटील आदी उपि थत होते. काय मा या
अ य थानी कु लगु ा. इ. वायु नं दन हे होते.
डॉ. शां त नाईकवडी हणाले, सामािजक मा यमां नी भावना बोथट के या आहेत. नािशक िज ातील
ा उ पादक शेतकरी मोठ् या माणात रासायिनक क टकनाशक आिण बु रशीनाशकां चा वापर करत
आहेत. यामु ळे भिव यात या भागातील शेती नापीक हो याची भीती यां नी यावेळी य के ली.
आजकाल बाजारात उपल ध असलेली शीतपेये आरो यास घातक असू न त णां नी यापासू न दू र
राहायला हवे असा स लाही यां नी यावेळी बोलताना िदला. स या अनेक त ण शेतीकडे वळलेत ही
आनं दाची बाब असू न शेतीत ह रत ां ती घडवायची असेल तर पु ढील ह रत ां ती सि य शेतीतू नच
दाखवू न दे यासाठी पु ढाकार ावाअसेही डॉ. शां त नाईकवडी यांनी शेवटी प के ले.
कृ षी यां ि क करणा या अिखल भारतीय सम वयीत सं शोधन क पाचे मु ख डॉ. तु ळशीदास ब तेवाड
यां नीही शेतक यां शी मनमोकळा सं वाद साधला. ते हणाले, िदवसिदवस शेती यवसायात मनु यबळाची
मोठी कमतरता भासते. अशावेळी कृ षी यां ि क करणामु ळे यावर मात करणे श य होईल. यािशवाय
उ पादन खचातही मोठी बचत होईल.
....................................................................................................................................................................................................

चौकट - पाच िदवस चालले या या कृ षी तं ान महो सवास नािशक िज ातील हजारो शेतक यां नी
य भेट देवू न सहभाग न दिवला. यािशवाय नामवं त कृ षीत आिण शा ां शी थेट सं वाद साधू न

िविवध शं कां चे िनरसन के ले. यात िवशेषतः ामीण, आिदवासी आिण ड गराळ भागातील मिहलां चा
सहभाग मोठा होता.
.........................................................................................................................................................................................................

काय मासाठी कृ िष िवभागातील अिधकारी, शेतकरी आिण कमचारी मोठ् या सं खेने उपि थत होते.
काय माचे ा तािवक क ाचे मु ख रावसाहेब पाटील यां नी के ले. क ाचे िव तार शा डॉ. िनतीन
ठोके यां नी काय माचे सू संचालन के ले तर ा. राजाराम पाटील यां नी आभार मानले.
फोटो ओळ : यशवं तराव च हाण महारा मु िव ापीठा या कृ िष िव ान क ामाफत आयोिजत
पाच िदवसीय कृ षी तं ान महो सवा या समारोप सं गी शेतक यां शी सं वाद साधतानासि य शेतीत
डॉ. शां त नाईकवडी. समोर उपि थत शेतकरी बां धव.
..............................................................................................................................................................................................

मा. सं पादक,
कृ पया सदरची बातमी आप या लोकि य दैिनकातू न िस करावी ही िवनं ती. कळावे,
आपला िव ासू
सं तोष साबळे
भारी मु ख, जनसं पक िवभाग
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