अमत
ृ वा�हनीचे �वद्याथ� शेतकया�च्या मदतीला : कांदा काढणी यंत्र �वक�सत
मावे�रक्स संघाची '�तफण' रा�ट्र�य स्पध�साठ� �नवड
महात्मा फुले कृषी �वद्यापीठ, राहुर� व सोसायट� ऑफ ऑटोमो�टव्ह इंिजनी�रंग यांच्या संयुक्त
�वद्यमाने आयोिजत स्वयंच�लत कृ�षयंत्रे बन�वण्याच्या स्पध�मध्ये अमत
ृ वा�हनी अ�भयां�त्रक�

महा�वद्यालयाच्या ‘मावे�रक्स’ संघाची राष्ट्र�य पातळीवर�ल अं�तम फेर�साठ� �नवड झाल� आहे .
मजुरांच्या तुटवड्यावर मात करण्यासाठ� व काळाची गरज ओळखन
ू

कमी खचार्त

कांदा

काढण्यासाठ� स्वयंच�लत यंत्र आरे खनाचे पुणे येथे झालेल्या स्पध�त सादर�करण करण्यात आले.
संघाने तयार केलेले आरे खन, संरचना, उपयुक्तता व �कंमत या कसोट्यांवर आधा�रत

घटकांचे

पर��ण करण्यात येऊन उत्कृष्ट व ना�वन्यपूणर् संकल्पना सादर केल्यामुळे संघाला पाचवे
मानांकन �मळाले. या स्पध�त संघाचा कॅप्टन प्रशांत कानडे व मेकॅ�नकेल �वभागातील २४

�वद्याथ्या�नी सहभाग घेतला होता. संघातील सवर् �वद्याथ� हे शेतकर्यांची असल्यामुळे शेतीसाठ�
उपयुक्त व आ�थर्कदृष्ट्या कमी खचार्त यां�त्रक�करण उपलब्ध करून दे ण्याच्या प्रयत्नांची जॉन
डीअर, वाहन �वकास संस्था पुणे येथील शास्त्र� यांनी प्रशंसा केल�.
यापूव�दे खील कॉलेज मधील मेकॅ�नकल �वभागाच्या एसएई क्लबने राष्ट्र�य स्तरावर�ल बाहा, सुप्रा
तसेच इफ्फ� सायकल या स्पधा�मध्ये ल�णीय यश संपादन केले आहे . मेकॅ�नकल �वभागाच्या
वतीने यापूव� खरु पणी यंत्र, बटाटा काढणी यंत्र, स्वयंच�लत दध
ू काढणी यंत्र इ . शेती उपयोगी
अवजारे �वक�सत केलेल� आहे त.
अमत
ृ वा�हनीच्या ‘मावे�रक्स’ संघास �वभागप्रमुख डॉ. �वष्णू वाकचौरे तसेच मागर्दशर्क प्रा.

बाबासाहे ब वप� व प्रा. महे श हण� तसेच �वभागातील सवर्च स्टाफ यांचे मागर्दशर्न लाभले. अं�तम
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ं े , प्राचायर् डॉ. एम. ए. व्यंकटे श, उपप्राचायर् प्रा. अशोक कुमार �मश्रा यांनी यशस्वी
श्री. अ�नल �शद
मावे�रक्स संघाची '�तफण' रा�ट्र�य स्पध�साठ� �नवड
संघाचा सत्कार केला.
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�मळालेल्या यशाबद्दल अमत
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ृ वा�हनी अ�भयां�त्रक�
आमदार बाळासाहे ब थोरात, संस्थेचे �वश्वस्त व आमदार डॉ सध
ु ीर तांबे तसेच �वश्वस्त सौ.
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बाबासाहे ब वप� व प्रा. महे श हण� तसेच �वभागातील सवर्च स्टाफ यांचे मागर्दशर्न लाभले. अं�तम
फेर� राहुर� कृषी �वद्यापीठ येथे माचर् २०१८ मध्ये होणार आहे . संस्थेचे मुख्य कायर्कार� अ�धकार�
ं े , प्राचायर् डॉ. एम. ए. व्यंकटे श, उपप्राचायर् प्रा. अशोक कुमार �मश्रा यांनी यशस्वी
श्री. अ�नल �शद

संघाचा सत्कार केला.

�मळालेल्या यशाबद्दल अमत
ृ वा�हनी शेती व �श�ण �वकास संस्थेचे अध्य� माजी महसूलमंत्री
आमदार बाळासाहे ब थोरात, संस्थेचे �वश्वस्त व आमदार डॉ सुधीर तांबे तसेच �वश्वस्त सौ.
शरयूताई दे शमुख यांनी अ�भनंदन केले व अं�तम स्पध�साठ� शुभेच्छा �दल्या आहे त.

