यवतमाळ येथे १०,००० शेतकरB व फवारणी करणाऱयांना
उ योजक शण दे यासाठ संजटा लाँच के ला आय-सेफ
कायNSम सोहळा
यवतमाल १ जल
महारा()ात शेतीशी +नग.डत अनेक 1ास समोर आले आहे . महारा()ातील ;वदभN पmयात 7येक
ु ै २०१९-महारा()ात
ऋतत
ू बरे चशे 1ास अनभ
ु वले आहे , 7यामळ
ु े या प9य
् ाला " मिZट एnसपोजर " असे KहटZया जाते. या द(ु काळIEत
;वभागात शेतक<यांना 7यां=या अनक
ु ू ल मतेत सध
ु ारणा करयासाठ हातभार लावणे आ?ण आधार दे णे आव@यक
आहे . हB पCरिEथती

लFयात घेता आ?ण शेतकऱयांचे EवाEथ व सरु ेसाठ, संजटा इं.डयाने
याने इ
इनोवेVटiह हे Zथ

अँड

सेHटB ोIॅम Kहणजेच I-SAFE ची तयारB
यारB के लB आहे .

आय-सेफ हा यवतमाळ मMये होणार शेतकयाN संबंधी पVहलाच कायNSम आहे , जो शेतक<यांना 7यां=या तoबेती ;वषयी
आ?ण सरु े ;वषयी जागत
ृ व शQत करे ल, सोमवारB संजटा इं.डया ने आय-सेफ(I-SAFE) नामांdकत या कायNSमाची
सR
००० शेतक<यांना व Eे करणाऱयांना सम बनवणे आहे , जेणेकsन 7यांना
ु वात केलB. या कायNSमाचे उTे@य १०,०००
कUटनाशक आ?ण 7याची फवारणी चा उपयोग कसा करावा या ;वषयी माVहती दे णारा आहे . हे 7यांना Eेमॅन उ योजक
होयास लाभी ठरे ल .

या कायNSमाची घोषणा संजटा इं.डया=या
=या आयोिजत एका समारोह सोहYयात केZया गेलBB. कृषी ;वभाग आ?ण
यवतमाळ िज़Zहा शासन =या सहयोगाने महारा() कृ षी Vदवस २०१९ ला कायNSम चे आयोजन करयात आले, तर या
सोहYयात १५० शेतकरB व फवारणी करणारे शामल झाले.

आय-सेफ हे संजटा सीआरएफ

वारे घेतलेला पढ
तर शेती ;वभाग
ु ाकार आहे , संजटा फाऊं डेशन इं.डया =या सहयोगाने तर,

=या मागNदशNनात पार पडला जात आहे . या कZपाचे
जाऊन

ल १०० तRणांना Eेमन
ॅ च शण दे णे आहे , जे समोर

५०० तRणांना Eेमन
ल संजटा Vह सरकार =या सहकायाqने शेतकऱयां=या आरोtय व सरु ेसाठ
ॅ चे शण दे ईल.

यवतमाळ आ?ण सातारा िज़Zहा येथे कायNSमवार काम सR
ु केले आहे .
aी जलज शमाN- आयएएस ,सीईओ,िजZहा
िजZहा पCरषद यवतमाळ ने संजटा के ' Eेमन
ॅ उ योजक' ची संकZपना ची वाहवाहB
केलB आ?ण Kहणाले, " Vह संकZपना यवतमाळ येथील Iामीण यव
आणतील, सोबतच कृषी कायाNत
ु कांसाठ रोजगार संधी आणतील
Vह गती होईल, कारण कृषी रसायनाचा दR
ं ी सरु ेत सुधार होईल.
होईल जलज शमाN यांनी Eेमन
ॅ
ु पयोग टळे ल व या संबध
)ै +नंग =या मह7वावर भा(य करताना सांcगतलं dक Eेमन )ै +नंग का मह7वाची आहे . aी नवनात कोपलकर
कोपलकर, िज़Zहा
अधीक कृषी अcधकारB, यवतमाळ आ?ण aी पंकज बडe, कृषी ;वकास अcधकारB यांची पण उपEतीथी इथे VदसलB
VदसलB.
संजटा चे चीफ सEटे नेfबलटB ऑdफसर, डॉ के सी रवी Kहणाले कU " २०१७ रोजी यवतमाळ इथे चुकUचं मaण आ?ण
+नणNय घेतZयाने,फवारणी बाबत पाVहजे त@या सरु ा घेयात आलB नाहB.
नाहB कं पनी =या ऑपरे टर

वारे सामािजक

दा+य7व =या अंतगNत केलेलB Vह पहल, iयवसा+यक फवारणीकरांना जjमाला घालेल, जे फवारणी दरKयान पण
ू N सरु ा
बगळे ल." ते Kहणाले महारा() कृ षी ;वभाग यांनी यवतमाळ िज़Zहा शासन आ?ण सरकारB संगठनेच सहकायN लाभणं

Vह आम=यासाठ फार कवतक
ु ाची गो(ट आहे , या कारे आKहB हे स+ु नि(चत कs शकू dक कृषी कायN आता सरु Qतपणे
पार पाडलB जात आहे uयाणकsन कोण7याहB नको 7या घटना समोर घडणार नाहB.
नाहB

डॉ के सी राव समोर Kहणाले " यवतमाळ िजZ|यात आKहB २०१७-२०१८ पासन शेतकरB शण,
शण वैयिnतक
EवाEथ,Eव=छता आ?ण सरु ेवर मोVहम, डॉnटर शण ोIाम आ?ण संजटा

वोnहाटN मोबाईल हे Zथ िnल+नकच

संचालन करत आहोत. आता यवतमाळ िज़Zहात आय-सेफ कायNSम शेतकरांसाठ आK|चे कायN, ग+त;वMया आणखी
मजबत
ू करे ल.
सौ माधरु B ताई, िज़Zहा पCरषदे चे उपाMय आ?ण
आय-सेफ कायNSमा=या लॉjच =या वेळेस िज़Zहा पCरषदे ची अMय सौ.
कृषी ;वषय समती, यवतमाळ चे अMय aी @याम जैEवाल ने संजटा

वारे शQत शेतक<यांना Eे पंप आ?ण

सरु ा उपकरण Vदले, सौ माधुरB ताई ने संजटा वोnहाटN मोबाईल हे Zथ िnल+नक ला झंडी दाखवन
ू रवाना केले आ?ण
Eथानीय कृषी ;वxान कy

वारे संचालत फवारणी शण उ7तीणN करया<या Eेमन
ॅ याना माणप1 Vदले. इथे

शणात VहEसा घेतलेZया लोकांनी दे खील आपला अनभ
गतला 7यांनी सेHटB cगयर चा अनभ
ला, हे
ु व सांcगतला,7यां
ु व iयnत केला
बरोबर का वापरावा याचा मह7व सांcगतले

आ?ण ;वभjन रसायना=या मaणाचा काय फरक पडतो हे दे खील 7यांनी

इथे सांcगतले.

कUटकनाशक फवारणी Vह कृषी मधील एक मह7वाची गत;वधी आहे
आ , Kहणन
ू च फवारणी करणाऱयांना आ?ण शेतकरयांना
या बाबत बरोबर iयावसा+यक माVहती असणं गरजेचं आहे , uयात या काहB गो(टBंचा समावेश आहे - बरोबर Eटोरे ज,
वापर, कृषी रसायनाचा तोडगा,क
कंटे नर व संबंcधत जवाबदारB
जवाबदारB. या शQत Eेमन
ॅ ला कृषी उ योग =या Vदशेत सामोरB
जायासाठ संजटा ने माणन हे आव@य
आव@यक केले आहे . संजटा फाऊंडेशन इं.डया शण व कृषी ;वxान क y,
y
सगरोळी आ?ण नांदे ड येथील संचालन करBत आहे , जे फवारणी करणाऱयांना आ?ण शेतक<यांना मा?णत करे ल. या
dSयेमळ
साठ
ाठ गुणव7तेचं दे खील ठरे ल. या
ु े 7यां=यात आ7म;व@वास व वाढे ल आ?ण हे शेतकरB व फवारणी करणाऱयांस
ग+तशील ;वचारांनी शेतकरयांना लाभी ठरे ल, कारण ते या वेळी बेdफकUर राहBल dक Eेम
मॅन
ॅ याना आि{लकेशन
टे कनोलोिज आ?ण पेEट मॅनेजम ट या ;वषयी पण
ू N iयवहाCरक xान आहे जे कृषी कायाNत अ7यंत मह7वाचं आहे .
या कायNSमात संजटा टBम ने एक स1 संचालत केला,
ला कUटकनाशक व अँि{लकेशन टे nनॉलॉजी वर होत. या
कायNSमाची समा{ती लाईiह डेमॉjE)े शन

वारे झालB.uयात
झालB uयात फवारणी उपकरण ;वषयी माVहती परु वलB व सरु ेचे

उपकरण कसे वापरावे हे सांcगतलं.

About Syngenta:
Syngenta is a leading agriculture company helping to improve global food security by enabling millions of
farmers to make better use of available resources. Through world class science and innovative crop solutions,
our 28,000 people in over 90 countries are
are working to transform how crops are grown. We are committed to
rescuing land from degradation, enhancing biodiversity and revitalizing rural communities.
Note to editors:

To learn more visit us at

www.syngenta.com

www.twitter.com/Syngenta

Syngenta has its spokesperson available for any further clarification
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