अमत
ृ वाहिनीचे ववद्याथी शेतकयाांच्या मदतीऱा : काांदा काढणी यांत्र ववकसित
मावेररक्ि िांघाची 'ततपण' राष्ट्रीय स्ऩधेिाठी तनवड
भशात्भा पुरे कृऴी वलद्माऩीठ, याशुयी ल वोवामटी ऑप ऑटोभोटटव्श इंजजनीरयंग मांच्मा वंमुक्त
वलद्मभाने आमोजजत स्लमंचलरत कृवऴमंत्रे फनवलण्माच्मा स्ऩधेभध्मे अभत
ृ लाटशनी अलबमांत्रत्रकी
भशावलद्मारमाच्मा ‘मावेररक्ि’ वंघाची याष्ट्रीम ऩातऱीलयीर अंततभ पेयीवाठी तनलड झारी आशे .
भजुयांच्मा तुटलड्मालय भात कयण्मावाठी ल काऱाची गयज ओऱखन
ू

कभी खचाात

कांदा

काढण्मावाठी स्लमंचलरत मंत्र आये खनाचे ऩण
ु े मेथे झारेल्मा स्ऩधेत वादयीकयण कयण्मात आरे.
वंघाने तमाय केरेरे आये खन, वंयचना, उऩमक्
ु तता ल ककंभत मा कवोटमांलय आधारयत

घटकांचे

ऩयीषण कयण्मात मेऊन उत्कृष्ट्ट ल नावलन्मऩूणा वंकल्ऩना वादय केल्माभुऱे वंघारा ऩाचले
भानांकन लभऱारे. मा स्ऩधेत वंघाचा कॅप्टन प्रळांत कानडे ल भेकॅतनकेर वलबागातीर २४
वलद्मार्थमाांनी वशबाग घेतरा शोता. वंघातीर वला वलद्माथी शे ळेतकऱमांची अवल्माभुऱे ळेतीवाठी
उऩमक्
ु त ल आर्थाकदृष्ट्टमा कभी खचाात मांत्रत्रकीकयण उऩरब्ध करून दे ण्माच्मा प्रमत्नांची जॉन
डीअय, लाशन वलकाव वंस्था ऩण
ु े मेथीर ळास्त्रस मांनी प्रळंवा केरी.
माऩूलीदे खीर कॉरेज भधीर भेकॅतनकर वलबागाच्मा एवएई क्रफने याष्ट्रीम स्तयालयीर फाशा, वुप्रा
तवेच इफ्पी वामकर मा स्ऩधाांभध्मे रषणीम मळ वंऩादन केरे आशे . भेकॅतनकर वलबागाच्मा
लतीने माऩूली खयु ऩणी मंत्र, फटाटा काढणी मंत्र, स्लमंचलरत दध
ू काढणी मंत्र इ . ळेती उऩमोगी
अलजाये वलकलवत केरेरी आशे त.
अभत
ृ लाटशनीच्मा ‘मावेररक्ि’ वंघाव वलबागप्रभुख डॉ. वलष्ट्णू लाकचौये तवेच भागादळाक प्रा.
फाफावाशे फ लऩे ल प्रा. भशे ळ शणे तवेच वलबागातीर वलाच स्टाप मांचे भागादळान राबरे. अंततभ
पेयी याशुयी कृऴी वलद्माऩीठ मेथे भाचा २०१८ भध्मे शोणाय आशे . वंस्थेचे भुख्म कामाकायी अर्धकायी
ं े , प्राचामा डॉ. एभ. ए. व्मंकटे ळ, उऩप्राचामा प्रा. अळोक कुभाय लभश्रा मांनी मळस्ली
श्री. अतनर लळद
वंघाचा वत्काय केरा.
लभऱारेल्मा मळाफद्दर अभत
ृ लाटशनी ळेती ल लळषण वलकाव वंस्थेचे अध्मष भाजी भशवूरभंत्री
आभदाय फाऱावाशे फ थोयात, वंस्थेचे वलश्लस्त ल आभदाय डॉ वध
ु ीय तांफे तवेच वलश्लस्त वौ.
ळयमत
मांनी अलबनंदन केरे ल अंततभ स्ऩधेवाठी ळब
ू ाई दे ळभख
ु
ु ेच्छा टदल्मा आशे त.

